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علوم عصبية
َخَلل في الدارات العصبية

<R .Th. إنِسْل>

يط اللثام عن اضطرابات شبكات االتصال النورونية )العصبونية(  أبحاث الدماغ تمُ
التي تسبب أمراًضا عقلية.

طاقة
استعصار املزيد من النفط من باطن األرض

<L. موگيري>

في خضم التحذيرات من احتمال بلوغ »ذروة  نفطية«، تضع التقانات املتقدمة 
بني أيدينا طرقا الستخراج آخر القطرات احملتمل وجودها.

ابتكارات جديدة
عدسة أفضل من أجل رؤية األمراض

<M. ماي>

َوَسبة أن تساعد األطباَء على جعل تشخيص  ميكن للشرائح الپاثولوجية احملمُ
األمراض أسرع وأكثر دقة.

بــيئـة
تنظيف الهواء من الكربون

<S .K. الكنر>

ثمة آالت المتصاص ثاني أكسيد الكربون من اجلو حتد من زيادة تركيزه، 
وقد تخفض من االحترار العاملي.

سلوك احليوان
َسَحرُة الديدان

<K. كاتانيا>

تاِبْع عاملًا مقداًما وهو يبحث عن سبب اندفاع ديدان األرض خارجة إلى سطح 
التربة عندما يمُدلِّك صائد طعوم األسماك عصا مغروسة في األرض بقطعة فلزية.
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التحرير
&

علوم األرض 
املكون املفقود في الكرة األرضية

<K. هيروس> 

إن اكتشاف معدن عالي الكثافة يحتل قاعدة وشاح الكرة األرضية، وّفر أدلة 
مثيرة على تاريخ كوكبنا. 

»مجـلـة العـلوم« تصــدر شهرًيا فــي الكـويـت مـنذ عـام 1986 عـن »مؤسسـة الكـويـت للتقـدم العلمـي« وهـي مؤسسـة أهليـة ذات نفـع عـام، يـرأس مجلـس إدارتهـا صاحـب السمـو أمــير دولــة الكـويــت، وقـد أنشــئت عــام 1976 
بهـدف املعاونـة فـي التطــور العلمـي واحلضـاري فـي دولـة الكويـت والوطـن العـربـي، وذلـك مــن خـالل دعــم األنشطــة العلمــية واالجتماعـيـة والثقـافيـة. و»مجلة العلوم« هـي فـي ثلثي محتوياتهــا ترجمـة لـ»ساينتفيك أمريكان« 
التـي تعتبر مـن أهـم املجـالت العلمـيـة فــي عالـم اليــوم. وتسعـى هـذه املجــلـة مـنذ نشأتهـا عــام 1845 إلـى تكـني القـارىء غــير املتخصــص مــن متـابعـة تطــورات معـارف عصـره العلميــة والتقانيــة، وتوفير معـرفـة شموليـة للقــارىء 

املتخصص حول موضوع تخصصه. تصدر »ساينتفيك أمريكان« بثماني عشرة لغة عاملية، وتتميز بعرضها الشيق للمواد العلمية املتقدمة وباستخدامها القّيم للصور والرسوم امللونــة واجلداول.

علم األعصاب
رؤية بالغة الغرابة عند العميان

<B. دي جيلدر>

لدى بعض املصابني بالعمى الناجم عن أذية دماغية منٌط خاص من الرؤية يسمى 
رؤية العميان blindsight: وهي القدرة على االستجابة ملا تلحظه عيونهم من دون 

أن يدركوا أنهم يستطيعون رؤية أّي شيء. 

طاقة
إنتاج الكهرباء من مياه

الصرف الصحي املعاجلة
<B .J. ليتل>

تضخ مدن كاليفورنيا مياه الصرف الصحي املعاجلة في باطن األرض إلنتاج الكهرباء.

بيولوجيا
احلياة اخلفية للكمأة »الفقع«

<M .J. تراپي> - <W .A. كالريدج>

للكمأة أهمية جوهرية في نطاق سالمة النظام البيئي، وهي أكثر من مجرد متعة للمتذوقني.

بيئـة
تهديد احلياة البحرية من الداخل إلى اخلارج

<J .M. هاردت> - <C. سافينا>

تؤدي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى جعل البحار أكثر حموضة، 
عرِّضًة خلطر اإلبادة عددًا كبيرًا من األنواع البحرية من العوالق إلى احلّبار. ممُ

44

54

62

70

78

عدنان احلموي ــمحمود عبدالرحيم

فؤاد العجل ــغدير زيزفون

جان خوريفؤاد العجل ــ

التحرير

التحرير

أمـل كفـا

إبراهيم املسلم

سمير شمعون

عبدالقادر رحمو

ــ

ــ

&

&

888993 اسألوا أهل اخلبرة
<  إلى أين يتسع الكون ويتمدد؟

<  ِلَم تقع الشمس في وسط 

املنظومة الشمسية؟

أخبار علمية
<  أدلة جينية حديثة تشير إلى ماضي 

نوعنا البشري.
<  طاقة نبضية فوق صوتية.

<  وعد اخلاليا اجلذعية.

وجهة نظر
تقييم املخاطر الصحية احملتملة 

للتقانة النانوية.
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َخَلل في الدارات العصبية)٭(
العلوم العصبية احلديثة تكشف عن اضطرابات شبكات اتصال

الدماغ التي تنشأ عنها اضطرابات نفسية، وتدفع األطباء
النفسيني إلى إعادة التفكير في أسباب هذه األمراض)1(.

<R .Th. إنِسْل>

مفاهيم مفتاحية
<  ألن األمراض العقلية)1(، 

كاالكتئاب مثال، ال تترافق 
بظهور أضرار مرئية في 

الدماغ، فقد شاع االعتقاد 
ألمد طويل أنها تنشأ عن 

أسباب نفسية محضة.

<  ُتبني طرائق التصوير 
العصبي أن نشاطا غير 

عادي على إحدى الدارات 
الدماغية املشاركة في 

معاجلة الوظائف الذهنية، 
قد يسبب الكثير من 

االضطرابات العقلية، 
مظهرا للمرة األولى اخللل 

املادي املؤدي إلى األعراض 
العقلية.

<  إن فهم بيولوجيا 
االضطرابات العقلية سوف 

ُيوّضح لنا األرضية التي 
يقوم عليها االضطراب 

الوظيفي في الدارة 
العصبية، ومن ثم يساعدنا 

على تطوير طرائق 
تشخيصية موضوعية 

وتقدمي طرق عالجية هادفة.
محررو ساينتفيك أمريكان

ما نعرف������ه تاريخيا، ه������و أن األطباء من 
جميع االختصاصات تقريبا كانوا يحاولون 
دائما اس������تقصاء األس������باب الكامنة خلف 
الداء الذي ُيصيب مرضاهم قبل أن يقوموا 
بوضع خطة عالجية من شأنها إزالة املشكلة 
من جذورها. إاّل أن احلال لم تكن كذلك في 
املاضي عندم������ا كان األمر يتعلق باألمراض 
العقلية أو السلوكية نظرا لعدم توفر الوسائل 
القادرة على اكتش������اف أسباب عضوية لها. 
وهكذا، فقد ظّل األطباء ألمد طويل يعتقدون 
أّن ه������ذه األمراض لم تكن س������وى أمراض 
»عقلي����ة« mental، وَيِصف������ون للمصابني بها 
عالج����ا س����يكولوجيا)2(. أم������ا الي������وم، فإن 
وسائل البحث العلمي املتوفرة، القائمة على 
أسس البيولوجيا احلديثة والعلوم العصبية 
وعل������م اجلينومي����ات genomics، قد أخذت 
شيئا فش������يئا تدحر النظريات السيكولوجية 
الصرفة والتي س������ادت وحدها نحو قرن من 
الزمن، وتس������تعيض عنها بأساليب عالجية 

جديدة لألمراض العقلية.
هناك عدد كبير من األمراض التي كانت 
ُتدرج حتت عنوان األمراض »العقلية«، قد مت 
اليوم اإلجماع على أن لها س������ببا بيولوجيا: 
فالتوح����د autism، على س������بيل املثال، ينشأ 
عل������ى خلفية خلل ُيصي������ب الوصالت ما بني 
النورون����ات )العصبون����ات( neurons ق������د 
يكون سببه طفرات جينية، ومرض الفصام 
schizophrenia ُينظ������ر إليه اليوم كمرض من 

أم������راض الدماغ التطوري������ة وُيعالج انطالقا 
من ه������ذه الرؤي������ة. إاّل أن اجلمه������ور وعددا 
من األطب������اء املمارس������ني – مازالوا يجدون 
صعوبة ف������ي قبول أن هن������اك أمراضا عقلية 
أخرى، كاالكتئاب depression أو الوس���واس 
القهري (OCD) )3( أو اضطراب الكْرب التالي 
للصدمة )للشّدة النفسية( (PTSD))4(، ُيكن 
أن تكون ه�������ي أيض�����ا م����������ن اضط��راب��ات 

الدماغ الفيزيولوجية. 
لقد ظ������ل فهمنا ملثل ه������ذه االضطرابات 
العقلية حتى اآلن يعاني االلتباس والتخلف 
مقارن������ة باملجاالت الطبية األخ������رى. ويعود 
الس������بب الرئيسي في ذلك إلى أن األمراض 
العقلي������ة ال تترافق بأضرار ماثلة للعيان في 
بنية الدماغ – أي ليس لها س������بب عضوي 
صري������ح - وذلك عل������ى خ������الف األمراض 
العصبية الكالس������يكية؛ كمرض پاركنسون 
والسكتة الدماغية وُمخّلفاتها، حيث يفصح 
الض������رر املادي عن نفس������ه بج������الء. بيد أن 
تقان������ات التصوي������ر املعاص������رة املخصصة 

FAULTY CIRCUITS )٭(
)1( قد يكون مصطلح »املرض النفسي« مقابال لنظيره اإلنكليزي 
mental illness هو مفهوميا أكثر دقة في بعض احلاالت من 
تعبير »املرض العقلي« وذلك نظرا لوجود أمراض نفس������ية 
تنشأ أيضا عن خلل في الدارات العصبية، ولكنها ُتصيب 
املش������اعر واالنفعاالت بوجه رئيس������ي، من دون أن تترافق 

بخلل في املنظومة العقلية. 
)2( »املعاجل���ة الس���يكولوجية« psychotherapy ه������ي املعاجلة 
الكالمي������ة )غير الدوائي������ة( التي يتلقاه������ا املريض على يد 
املختص بها.                                       )التحرير(

 obsessive-compulsive disorder )3(
 post-traumatic stress disorder )4(
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لرسم خرائط وظيفية للدماغ احلي، صارت 
قادرة عل������ى رصد اخللل ال������ذي يطرأ على 
النش������اط الوظيف������ي في احملط������ات املختلفة 
للدم������اغ أو في ش������بكات اتصاالتها، وذلك 
حت������ى في احلاالت الت������ي ال تترافق بضياع 

مرئي خلاليا الدماغ.
لقد قامت تقانة التصوير العصبي بكشف 
غطاء »الصندوق األسود« اخلاص بالدماغ، 

بحيث أصبحنا قادرين ألّول مرة على دراسة 
االضطرابات العقلي������ة انطالقا من الفرضية 
القائلة إنها تنش������أ على أرضية اضطرابات 
ُتصيب ش������بكات اتصال محط������ات الدماغ 
املتباعدة، أو تنش������أ في بعض احلاالت على 
خلفية خلل في تنس������يق العمل بني محطات 
دماغية تعمل عادة على نحو متزامن بعضها 
مع بعض. وُيكن تش������بيه محطات الدماغ، 
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الت������ي تعم������ل معا إلجن������از عملي������ات ذهنية 
ال������دارات الكهربائية  طبيعية، مبجموعة من 
التي إذا اختّل������ت وظيفتها يكن أن حُتّرض 
عددا من االضطرابات العقلية، كما تش������ير 

نتائج البحث العلمي األخيرة.
وم������ع أن تفاصيل ما ُيطل������ق عليه اليوم 
 circuit diagram »مصطلح »الرس����م البياني
أو »اخلارط����ة« map اخلاّصة بكل اضطراب 
من تلك االضطرابات الت������زال قيد التطوير، 
فإن ه������ذه الرؤي������ة اجلديدة أخ������ذت تزعزع 
أركان الط������ب النفس������ي، وحُت������دث حتوالت 
عميق������ة في داخله، وتفت������ح أبوابه أمام مزيد 
من التشخيص التجريبي لألمراض العقلية، 

وتزودنا بطريقة تفكير ُمَعّمقة في أسباب هذه 
األمراض من ش������أنها أن تفتح آفاقا جديدة 
أمام املس������اعي الرامية إلى تطوير أس������اليب 

عالجية أكثر فعالية.

عْجز في رفع معدل السرعة؟)٭٭(
لعلنا جند ف������ي االكتئاب خير مثال على 
التقدم الس������ريع وال������ذي مت إحرازه مؤخرا 
ف������ي فهمن������ا لبيولوجيا األم������راض العقلية. 
 major الكبي����ر  االكتئاب����ي  فاالضط����راب 
depressive disorder؛ وهو املصطلح الرسمي 

GOVERNOR OF MOOD )٭(
Stuck in Overdrive? )٭٭(

ن�اظ�م�ة امل�زاج)٭(
]دارة االكتئاب[

ُيعاني مرضى االكتئاب ضعفا في الهّمة، وتدنيا في املزاج، وكْبحا في ردود األفعال وبطئا في عمل الذاكرة، وكأّن 
مستويات نشاط الدماغ الطبيعية جميعها قد أصابها وهن عام، فانخفضت. إاّل أن بعض أعراض االكتئاب الشائعة، 

مثل القلق واضطرابات النوم، تشير، على النقيض من ذلك، إلى وجود فرط نشاط في مناطق معّينة من الدماغ. وتشير 
دراسات الدماغ التصويرية والتي ركزت على املناطق األكثر عرضة للعطب في االكتئاب إلى أن مصدر هذا العطب 
يقع في منطقة صغيرة جدا من الدماغ ُتدعى املنطقة »area 25 »25، وهي املنطقة التي تشكل مركز االتصال الرئيسي 

للدارة العصبية ذات العالقة باالكتئاب. وللمنطقة 25 ارتباطات مباشرة ببنى دماغية أخرى؛ كاللوزة )األميگداال( 
Amygdala مثال، املسؤولة عن إدارة الشعور باخلوف والقلق، والوطاء )الهيپوتاالموس( hypothalamus الذي ُيشارك في 
َنظم االستجابات لإلجهاد النفسي. وهذه البنى الدماغية تقوم بدورها بتبادل اإلشعارات العصبية مع الهيپوكامپوس 

hippocampus، وهو املركز الرئيسي املسؤول عن معاجلة شؤون الذاكرة؛ ومع منطقة اجلزيرة )ِإنزوال( insola، وهي 
املكان الذي تتم فيه معاجلة املُدركات احلسية واالنفعاالت. واجلدير بالذكر هنا هو أن ُنقصان حجم املنطقة 25 )ملونة 

باألحمر في الصورة الصغيرة امللحقة( ُيعتبر داللة على ازدياد درجة خطر اإلصابة باالكتئاب عند األشخاص الذين 
.serotonin »يحملون جينا المنوذجيا معروفا بتثبيطه لدورة حياة مادة »السيروتونني

القشرة قبل اجلبهية

 منطقة اجلزيرة
)إنزوال(

 شكل مبسط
لدارة االكتئاب

هيپوكامپوس

اللوزة )أميگداال(

املنطقة 25

الوطاء
)الهيپوتاالموس(
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املستخدم في تش������خيص االكتئاب، ُيصيب 
16 في املئ������ة من العدد اإلجمالي لس������كان 

الواليات املتحدة، ويسلبهم في أحيان كثيرة 
قدرتهم على العم������ل، ويدفعهم إلى اإلدمان 
واالنتحار. وهو عموما، واحد من األمراض 
األكثر شيوعا في بلدان العالم املتقدم، وهو 
الس������بب الرئيس������ي في فقدان القدرة على 
العمل ألسباب طبية لدى األشخاص الذين 
تت������راوح أعماره������م بني 15 و 44 س������نة. وال 
تقتصر أعراض االكتئاب على اإلحس������اس 
العميق بالقنوط والعجز واليأس، بل تشمل 
أيضا جملة من األعراض اجلسدية كنقص 
الشهية واضطرابات النوم واإلمساك والوهن 

اجلس������دي، إضافة إلى الَهَيجان في بعض 
احلاالت. وكما ه������و معروف، فإن االكتئاب 
يسبب اضطرابا في وظيفة اجلهاز املناعي، 
وخلال في عدد من املنظوم������ات الهرمونية، 
وازديادا في احتمال خطر اإلصابة بأمراض 
القل������ب واألوعي������ة. إاّل أن تأثي������ر االكتئاب 
الواس������ع ف������ي وظائف اجلس������م ال يغير من 
حقيقة أنه يثل ف������ي جوهره اضطرابا من 
اضطرابات الدماغ، فهناك كثير من الدالئل 
التي تش������ير بوضوح إلى ال������دور احملوري 
الذي تؤدي�����ه املنطقة area 25 25 في نشوء 

A CONSTANT PROD )٭(
Huntington’s disease )1(

ُمح�ّرض دائ�م)٭(
]OCD دارة الوسواس القهري[

ُيفيد املصابون مبرض الوسواس القهري بأن أفكارهم القهرية، ودوافعهم القوية للقيام بأفعال تكرارية، تشبه 
العّرات tics التي ال ميكن التحكم فيها. وبالفعل، هناك عالقة )بني احلالتني( نظرا ألن احلركات الالإرادية 

 initiating املعروفة عند مرضى »هانتنگتون«)1( تنشأ في الُعَقد القاعدية، وهي ُمرّكب بنيوي يشارك في انبعاث
األفعال احلركية األساسية وتنسيقها. والنواة املَُذَنّبة caudate nucleus التي هي جزء من العقد القاعدية، تشكل 

جزءا من الدارة الدماغية املرتبطة بالوسواس القهري. هذه الدارة تضم إلى جانب النواة املذنبة القشرة 
اجلبهية احلجاجية the orbitofrontal cortex؛ املسؤولة األولى عن صنع القرارات وإصدار األحكام األخالقية، 

واملهاد thalamus الذي تقع على عاتقه مهمة إدارة نقل املعلومات احلسية - احلواسية وربط بعضها ببعض. 
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هناك دالئل واضحة على وجود فرط نشاط وظيفي في أجزاء من القشرة اجلبهية 

والعقد القاعدية لدى مرضى الوسواس القهري )الصورة الصغيرة امللحقة في اليمني(، وعلى أن التزامن 
في بث النبضات الكهربائية في هذه املناطق يكون على درجة أعلى منه لدى األشخاص األسوياء )الصورة 

الصغيرة امللحقة في اليسار(.

النوى القاعدية
)اللون األزرق(

دارة هانتنگتون
القشرة احلركية

 النواة
املذنبة

 دارة
 الوسواس

القهري

املهاد

 القشرة اجلبهية
احلجاجية

 القشرة قبل
اجلبهية
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االكتئاب، وهي منطقة صغيرة جدا تقع في 
القشرة ماقبل اجلبهية (PFC))1(، وتشتغل 
كمركز اتصال رئيسي للدارة العصبية ذات 

العالقة باالكتئاب.
تع������ود تس������مية »املنطق������ة 25« إلى طبيب 
األم������راض العصبية األملان������ي <K. برودمان> 
الذي قام سنة 1909 بتصنيف مناطق القشرة 
الدماغية حس������ب األرقام العشرية في مؤلَّفه 
الكالسيكي »أطلس الدماغ البشري«. وجتدر 
اإلشارة إلى أن هذه املنطقة - التي يصُعب 
الوص������ول إليه������ا لوقوعها في م������كان عميق 
مجاور للخط املتوسط في مقدمة الدماغ - لم 
حتظ خالل السنوات املئة املاضية إاّل بقليل 
من االهتمام. أما بعد اكتشاف أهمية الدور 

ال������ذي تؤديه في م������رض االكتئاب في العقد 
األخير، فقد ب������دأ علماء اجله������از العصبي 
السريريون يتنافس������ون بحماس شديد على 
حق ُملكيته������ا الدائمة. فعلى س������بيل املثال، 
قام������ت <H. ميبي������رگ> وزمالؤها ]من جامعة 
إيوري[، باكتش������اف فرط في نشاط املنطقة 
25 عند مرضى االكتئ������اب، وبإثبات أن هذا 

النشاط املرضي يختفي على نحو متزامن مع 
حتسن أعراض املرض حتت تأثير املعاجلة؛ 
دوائية كانت أو س������يكولوجية. وهناك بالطبع 
دالئل أخرى على أهمي������ة الدور الذي تؤديه 

املنطقة 25 في مرض االكتئاب.
PERPETUATOR OF FEAR )٭(

prefrontal cortex )1(

إن أهم ما مُييز االضطراب PTSD هو ردود فعل اخلوف التي ُترضها حملات عابرة تستحضر جتربة الرض النفسي 
بصورها النابضة باحلياة، فيعانيها املصاب حتى بعد مرور مدة طويلة على وقوع احلدث. وُيعتقد أن اضطرابا 

وظيفيا في إحدى البنى الدماغية املعروفة باسم »القشرة ما قبل اجلبهية البطنية الُوسطى« (vmPFC))1( ُيؤهب 
لإلصابة باملرض املذكور، ألن مهمة هذا اجلزء من القشرة الدماغية هي ضبط وتعديل وظيفة اللوزة الناظمة 

لإلحساس باخلوف والقلق. وما يحصل عند التعافي من جترية الرض النفسي؛ وهذا ما ُيعرف باإلخماد 
extinction، هو عادة االستعاضة عن رد فعل اخلوف برد فعل طبيعي من خالل عملية َتَعّلم ُيشارك فيها كل من 

الهيپوكامپوس والقشرة ماقبل اجلبهية الظهرية الوحشية the dorsolateral prefrontal cortex. وتبعا لالعتقاد 
السائد اليوم، فإن القشرvmPFC تعمل كوسيط أساسي بني القشرة ماقبل اجلبهية العلوية الوحشية واللوزة، 

وجتعلنا قادرين على تعلم عملية اإلخماد وتهدئة اللوزة. 

](PTSD) دارة االضطراب[
�دة ال�رع�ب)٭(  ُم�ؤبِّ

القشرة ماقبل
اجلبهية

 القشرة ما قبل
 اجلبهية املتوسطة

السفلية
اللوزة )أميگداال(

 دارة
 االضطراب

PTSD

هيپوكامپوس

 القشرة ما
 قبل اجلبهية

 الظهرية
الوحشية
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وجذع الدم������اغ يتحكمان ف������ي تغّير أحوال 
الش������هية والنوم والطاقة اجلسدية؛ واللوزة 
ومنطقة اجلزيرة مسؤولتان عن ضبط املزاج 
واإلحساس باخلوف؛ والهيپوكامپوس ُيسّير 
شؤون الذاكرة واالنتباه، أما أجزاء القشرة 
اجلبهية املذكورة س������ابقا فتدي������ر العمليات 
واالعت����زاز   insight بالبصي����رة  املتعلق������ة 

.self-esteem بالنفس
والدم������اغ ه������و في نهاي������ة املطاف عضو 
متخص������ص مبعاجلة املعلوم������ات ال يكل عن 
القيام بتجميع املدركات احلسية واحلواسية 
الواردة إليه وربط بعضها ببعض، ثم تنسيق 
االس������تجابات لها. ومن أجل توس������يع دائرة 
التشبيه اخلاصة مبنظومة الدارات العصبية، 
يكن القول حس������ب االعتقاد السائد حاليا، 
إّن املنطقة 25 تعمل كناظم لش������بكة عصبية 
واسعة مسؤولة عن استشعار وتعديل درجات 
النشاط في مراكز الدماغ املسؤولة عن إدارة 
اإلحساس باخلوف وتسيير شؤون الذاكرة 
ومعاجلة عملية االعتزاز بالنفس. ولذلك، فإن 
اخللل الوظيفي في املنطقة 25 يكن أن يؤدي 
إلى فشلها في تنسيق مستويات النشاط بني 
تلك املراكز، األمر الذي يس������بب انحرافا في 
معاجلة املعلومات يقود بدوره إلى تشوهات 
في تقييم العال������م الداخلي واخلارجي. فإذا 
كان������ت هذه الفرضية صحيح������ة، فإن إعادة 
املنطق������ة 25 إل������ى حالتها الطبيعي������ة في بث 
النبضات الكهربائية س������تكون كافية لتعديل 
النش������اط املتدني في املراكز املذكورة، ومن 
َثّم تراجع أع������راض االكتئاب. وبالفعل، فقد 
أثبتت <ميبيرگ> أن حتريض اجلزء احملاذي 
للمنطق������ة 25 كهربائي������ا ُيقلل من نش������اطها، 
وُيفض������ي إل������ى تعافي املصاب������ني باالكتئاب 

الذين لم يستجيبوا للمعاجلة القياسية.
إذا كان������ت املنطقة 25 تدف������ع الدماغ إلى 
جتميد نش������اطه في حلقة م������ن حلقات عمله 
التي أصابها اخللل، وذلك على نحو مشابه 
ملا يحصل في احلاس������وب، ف������إن احلل، أو 
باألحرى ه������دف املعاجلة، ُيك������ن أن يكون 

وكما يكن أن يتوق������ع املرء، فإن املنطقة 
25 غني������ة بنواقل مادة الس������يروتونني، وهي 

جزيئات تقوم بضب������ط كمية الناقل العصبي 
»الس����يروتونني« the serotonin التي حتتاج 
إليها النورونات. وجتدر اإلشارة هنا إلى أن 
االعتقاد السائد حاليا هو أن الفعالية الدوائية 
ملعظ������م مضادات االكتئ������اب تأتي من التأثير 
في ه������ذه النواقل بطريقة ُتع������ّزز عملية نقل 
اإلشعارات العصبية املرتبطة بالسيروتونني. 
ومن بني الدراس������ات األخ������رى عن االكتئاب 
دراس������ة أجراها <L. پي������زاواس> و<A. ماير- 
لندنب������رگ> وزمالؤهما ]م������ن املعهد الوطني 
للصحة العقلية[ على أكثر من 100 ش������خص 
خاٍل من االكتئاب، حيث استخدم الباحثون 
طريقة مس������ح الدماغ التصوي������ري وأجروا 
مقارنة ب������ني عينتني من أفراد تلك املجموعة؛ 
عين������ة أصحاب اجلني الناقل للس������يروتونني 
القصير وعينة أصحاب اجلني الطويل. وما 
وج������دوه كان فرقا وحيدا ب������ني أدمغة أولئك 
األفراد، ولكنه ف������رق ثابت؛ فاملنطقة 25 لدى 
أصحاب اجلني القصير - وهو اجلني الذي 
ال ُيح������ّرض صناعة الپروتينات الناقلة بكمية 
كافي������ة، وُيعتقد أن صاحبه ُمعّرض لإلصابة 
باالكتئ������اب أكثر من غي������ره - كانت صغيرة 
احلجم لقلة مخزونها من النسيج الدماغي، 
واتصاالتها الوظيفية بباقي مناطق الدماغ 
ت����ت القش����رية subcortical brain regions؛ 

كاللوزة مثال، كانت منقطعة.
بن������اًء عل������ى نتائ������ج الدراس������ة املذكورة 
ودراسات أخرى مشابهة، فقد أصبح علماء 
اجله������از العصب������ي ينظرون إل������ى االكتئاب 
كأح������د اضطرابات الدارات العصبية والذي 
ينش������أ على أرضية خلل وظيفي في املنطقة 
25 وم������ا يترتب عليه من أعطال في ش������بكة 

اتصاالته������ا الواس������عة، مبا فيه������ا الِوطاء 
والل������وزة  الدم������اغ  وج������ذع   hypothalamus

ومنطقة اجلزيرة والهيپوكامپوس وأجزاء من 
القش������رة اجلبهية. وهذا ما ُيفّسر لنا كيفية 
ظه������ور معظم أع������راض االكتئ������اب؛ فالوطاء 

مُيكن أن يكون 
هدف املعاجلة 
مشابها لعملية 
إعادة إقالع 
احلاسوب بعد 
جتمده وتوقفه 
عن العمل.
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]التصوير[
نوافذ ُمحّسنة إلى الدماغ)٭(

ستتمكن تقنيات التصوير العصبية اجلديدة من توسيع مدارك الباحثني وشحذها فيما يتعلق باالضطرابات الوظيفية املسؤولة عن 
خلل الدارات، وذلك عن طريق تزويدهم بصور تفصيلية لبنية الدماغ ووظيفته. وتبنّي صور هيپوكامپوس اجلرذ أن التصّبغ احلساس 

الڤلطية Voltage-sensitive dye ُيصدر إشعاعا أحمر اللون عندما يكون إطالق الومضات النورونية الكهربائية أكثر كثافة )اللوحة في 
اجلهة اليمنى(. فأر معدل وراثيا تتألق نوروناته بألوان متعددة مشكلة صورة قوس قزح لبنى آخذة بالتطور في دماغ الفأر )الصورة 

السفلية الوسطى(. يستخدم التصوير بالطيف املنتشر Diffusion spectrum imaging بيانات املرنان املغنطيسي MRI إلبراز األلياف 
العصبية الرابطة ملناطق مختلفة من الدماغ البشري، ويساعدنا على دراسة الدارات التي أصابها اخللل )الصورة السفلية اليسرى(.

لم ُتظهر الدراسات 
على وظائف 

الدارات العصبية 
أن بعض املداخالت 

العالجية فّعالة 
وحسب، بل 

استطاعت أيضا 
اكتشاف آلية عمل 

هذه املداخالت 
من خالل تغييرها 

احمُلتمل للنشاط 
الدماغي.

عندئٍذ مشابها لعملية إعادة إقالع احلاسوب 
بع������د جتمده وتوقفه عن العمل. ويكن تطبيق 
املبدأ ذاته على بع������ض االضطرابات العقلية 
الوس������واس  األخ������رى، وخاص������ة اضطراب 
القه������ري والذي يبدو حت������ى للمراقب العادي 
كما لو أن املص������اب به ُمحتبس في حلقة من 

األفكار املضطربة والتصرفات املنحرفة.

تكرار ال هوادة فيه)٭٭(
كان اضط������راب الوس������واس القهري في 
العهود السابقة ُيعّد منطا من أمناط العصاب 
األولي prototypic neurosis الذي ينش������أ على 
أرضية صراع نفسي ويس������تجيب للمعاجلة 
بالتحليل النفس������ي على نح������و مثالي. يعاني 
مرضى الوس������واس القهري أفكارا اقتحامية 
متكررة )وس������اوس( قد تترافق بنزعات ُمِلّحة 
وُمرِهقة جتب������ر املريض على القي������ام بأفعال 
طقس������ية منطية متك������ررة )أع������راض قهرية(. 
فبع������ض املرضى مث������ال يتملكهم إحس������اس 
بالتلوث يدفعهم إلى االغتسال بطريقة متكررة 

لدرج������ة أن جلدهم ُيصاب بالت������آكل. وهناك 
آخرون ال يفارقهم اإلحساس بأنهم تقاعسوا 
عن القي������ام ببعض َمهماته������م؛ كإطفاء موقد 
الطعام أو إغالق صنبور املياه أو إقفال باب 
املنزل، فيعودوا إل������ى تفقدها مرارا وتكرارا 
قبل أن يغادروا املنزل. ومع أن األش������خاص 
املصاب������ني بهذه احلال������ة يدركون ع������ادة أن 
أفكارهم تلك ال معنى لها، فإنهم غير قادرين 
على التحكم في أعراض االضطراب؛ سواء 
كانت وسواس������ية أو قهري������ة، ال بل حتى إن 
بعض احلاالت الشديدة تودي بصاحبها إلى 

العجز التام.
وكثي������را ما َيص������ف املصاب������ون مبرض 
الوس������واس القهري أعراضهم بأنها »عّرات 
عقلي����ة« mental tics، كما ل������و كانت حركات 
جسدية ال تخضع للتحّكم اإلرادي. وبالفعل، 
فإن بعض مرضى الوسواس القهري يعاني 
إلى جانب األفكار الوسواسية عّرات حقيقية. 
ويعتقد معظ������م علماء اجله������از العصبي أن 

BETTER WINDOWS INTO THE BRAIN )٭(
Relentless Repetition )٭٭(

5 ميّليثانية

 25 ميّليثانية

 45 ميّليثانية
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BRIDGING THE GAP )٭(
Institutionalization )1(

جت�س�ي�ر اله�ّوة)٭(
يعود التباين في إمكانات املعاجلة الطبية بني األمراض العقلية، 

كاالكتئاب وغيره، وبني أمراض القلب على سبيل املثال، إلى 
االختالف في مستويات املعرفة املُتاحة عن األسس البيولوجية 

للمرض. إن تعميق فهمنا ألسباب وطبيعة االضطرابات التي 
تطرأ على وظائف الدارات العصبية من شأنه أن يساعدنا على 

وضع تشخيص مبّكر من خالل استخدام وسائل تصوير الدماغ 
وإجراء فحوص الدم املختبرية املمكنة املتعلقة بالواسمات 

markers اجلينية والپروتينية املُنِبَئة باملشكلة املَرِضّية. وميكن 
القيام بعدئٍذ بتصميم مداخالت عالجية تستهدف السبب الكامن 

وراء املرض بصورة مباشرة وسريعة. 

]التشخيص واملعاجلة[

املنظومة املُس������ّيرة للوظيفة احلركية تتضمن 
سلس������لة من الدارات التي ترتبط القش������رة 
الدماغية عبرها مبناطق أخرى من الدماغ، 
كالعق����د القاعدي����ة the basal ganglia، وهي 
مراكز مسؤولة عن انبعاث وتنسيق جوانب 
متعددة من الوظيفة احلركية. إلى ذلك، فإن 
احل������ركات الالإرادية والتي نش������اهدها في 
الع������ّرات احلركية، على نح������و أوضح بكثير 
عند مرضى هانتنگت������ون وتعّبر في احلقيقة 
عن نشاط مضطرب في هذه الدارة، وتنشأ 
عادة ف������ي الُعَقد القاعدية. وقد كش������فت لنا 
دراس������ات التصوير العصبي والتي أجريت 
عل������ى مرض������ى الوس������واس القه������ري ع������ن 
وجود نش������اط غير عادي ف������ي دارة مجاورة 
 the تضم القش����رة اجلبهي����ة احلجاجي����ة
orbitofrontal cortex والت������ي تش������ارك ف������ي 

صنع مهام مركبة كاتخ������اذ القرارات مثال، 
ب����ة caudate nucleus التابع������ة  والن����واة املَُذَنّ
للعقد القاعدية، وامله����اد the thalamus الذي 
تقع على عاتقه مهم������ة إدارة نقل املعلومات 

احلسية - احلواسية وربط بعضها ببعض. 
والدالئل على وجود فرط في نش������اط هذه 
ال������دارة عند مرضى الوس������واس القهري ال 
تس������تمد مصادرها من دراس������ات التصوير 
العصب������ي فحس������ب، بل أيضا م������ن إفادات 
املرضى التي تش������ير إل������ى تراجع جلّي في 
األع������راض بتأثي������ر املعاجل������ة، دوائية كانت 
أو س������لوكية. وجتدر اإلش������ارة هن������ا إلى أن 
التحس������ن املذكور في األع������راض كان دائما 
يترافق مع انخفاض في درجة نشاط القشرة 
اجلبهية احلجاجية. إضافة إلى ما س������بق، 
ف������إن األعراض املُعنِّدة ل������دى املرضى الذين 
لم يس������تجيبوا للمعاجلة الدوائية أو املعاجلة 
الس������لوكية تتراج������ع - ه������ي أيض������ا - بعد 
جتميد االتصال فعليا بني القش������رة اجلبهية 
احلجاجية والنواة املَُذَنّبة، س������واء عن طريق 
قط������ع األلياف العصبي������ة الرابطة للمنطقتني 
املذكورت������ني جراحيا أو تثبيطه������ا كهربائيا. 
والفعالية الواضحة ملثل هذه التداخالت التي 

معاجة االكتئاب في املاضي واحلاضر واملستقبل

منبئات احتمال اخلطر 

التشخيص

النتائج

املداخالت العالجية

1960

غير معروفة

عبر استجواب املريض

احتمال خطر النكس عاٍل،
معدل وفيات عاٍل

َمْأسسة الرعاية الطبية)1(،
معاجلة بالشحنات الكهربائية،

insulin coma وغيبوبة اإلنسولني

2010

ضعيفة )قصة عائلية وقصة رضوض نفسية(

عبر استجواب املريض

استجابة 50 في املئة من املرضى بعد 12 أسبوعا، 
احتمال خطر النكس عاٍل،

معدل وفيات عاٍل

مضادات االكتئاب،
معاجلة معرفية

هدف عام 2020
قوية )جينات، پروتينات، وسائل تصويرية(

عبر التصوير والواسمات البيولوجية واالستجواب

استجابة خالل 24 ساعة،
احتمال خطر النكس متدٍن،

معدل وفيات متدٍن

< إجراءات وقائية: معاجلة معرفية أو لقاح
<  مداخالت عالجية مصممة حسب احتياجات األشخاص: 

أدوية ُمحّسنة، معاجلة معرفية، تريض دماغي
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حُتدث تبدالت مادية في ش������بكة االتصاالت 
داخل إح������دى دارات الدماغ، تقدم لنا دليال 
ساطعا على صحة املبدأ القائل إن أعراض 
االضطراب������ات العقلية يكن أن تنش������أ على 
أرضية خلل وظيفي في دارة عصبية معينة.

أما الس������ؤال عن السبب احلقيقي ألصل 
االضطراب الوظيفي الذي يحصل في الدارة 
العصبية املتعلقة مبرض الوسواس القهري، 
فه������و س������ؤال منفص������ل، ويك������ن أن تكون 
اإلجاب������ات عنه مركبة ومعق������دة. ففي بعض 
احل������االت يكن أن يتعّلق األمر باس������تعداد 
ُمسبق. ومتاما كما هي احلال في االستعداد 
العائلي الرتفاع الكولسترول أو ارتفاع سكر 
الدم، فإن االختالف������ات اجلينية بني األفراد 
يك������ن أن تؤثر في الكيفي������ة التي يتطور بها 
الدم������اغ، والطريقة التي يعمل بها. وكما هو 
معروف من االضطراب������ات الصحية املعقدة 
األخ������رى، فإن االس������تعداد اجليني وحده ال 
ُيوّلد امل������رض - فالبيئة واخلب������رات تتفاعل 
عادة م������ع االختالفات اجلينية وقد يس������بب 
ذلك املرض عند بعض الناس وال يسببه عند 
بعضهم. وهذا اإلق������رار بأن بيولوجيا دماغ 
الفرد قد تتفاعل مع اخلبرات فتتسبب بخلل 
دارات عصبية أو بتحريض مثل هذا اخللل، 
هو مهم بوجه خاص م������ن أجل فهم عواقب 

.trauma الرّض النفسي

 خوف ال ُيتعلم)٭(
أكث������ر  م������ن   PTSD االضط������راب  يع������د 
األمراض ش������يوعا بني اجلنود العائدين من 
 PTSD احل������رب. س������ابقا كان االضط������راب
يسمى »عصاب الكفاح« أو »وهن املعارك«، 
أم������ا اليوم فُيصنف ب������ني اضطرابات القلق، 
وه������و اضطراب يتمي������ز بأع������راض متعددة 
أهمها: أفكار تس������لطية منهكة؛ كاس������تدعاء 
مش������اهد تنبض باحلياة من أحداث املاضي 
املس������ببة للمرض، وكوابيس مع اضطرابات 
نوم مصحوبة بدرج������ة عالية من اليقظة. وال 
يقتصر االضط������راب PTSD على احملاربني 

القدم������اء وحدهم، بل يش������مل أيضا ضحايا 
االغتصاب واإلرهاب وحوادث املرور.

ال يب������دو للوهلة األول������ى أن لالضطراب 
ال������دارات  PTSD عالق������ة بخل������ل منظوم������ة 

الدماغي������ة، الس������يما أن اس������مه ال يدل على 
ذل������ك، بل ُيوحي أن املرض خارجي املنش������أ 
)رض نفس������ي(. وال يعن������ي ظه������ور أعراض 
كاضطراب������ات النوم وارتف������اع درجة اليقظة 
ُبَعْيَد جتربة الرض النفس������ي ثم تالشيها مع 
مرور الوقت - كما هي احلال عادة عند معظم 
األش������خاص - أن األمر يتعلق باالضطراب 
PTSD. فاالضط������راب PTSD ال يظه������ر بعد 

وقوع الرض النفسي مباشرة، بل بعد مرور 
أسابيع أو أشهر عدة. وهو ال ُيصيب جميع 
ضحايا الرضوض النفسية، بل نحو 20 في 
املئة منه������م، حيث يعاني هؤالء الكرب احلاد 
الذي يتجلى بنوبات متكررة من ردود أفعال 
الهلع الشديد املصحوب بذكريات أو حملات 

عابرة مرتبطة بحادثة الرض األصلية.
ُتسمى عملية التقليل من ِحّدة اخلوف بلغة 
 ،extinction املعاجلة الس������يكولوجية اإلخماد
وهو تأهيل املريض نفسيا من خالل تعريضه 
املتكرر، وغير املُهدد لس������المته، لذكريات أو 
إش������ارات تتعل������ق باحلدث ال������راض، إلى أن 
يصب������ح ق������ادرا على الفصل ب������ني العالمات 
احملرضة لذكريات املاضي اخلاص باحلدث 
وبني خوفه االرتكاسي - األوتوماتيكي الذي 
حترض������ه هذه الذكريات، واالس������تعاضة عن 
ارت������كاس اخلوف بارت������كاس طبيعي. ويكن 
 PTSD القول في هذا السياق، إن االضطراب
ُيّعبر عن عدم جناح عملية اإلخماد، وإن تراجع 
امل������رض، عالجيا أو تلقائيا، يتطلب أس������لوبا 
جديدا من التعلم. وتشير الدراسات األخيرة 
التي ُأجريت على اإلنس������ان واحليوان بدالئل 
واضح������ة إلى أن اضطرابا في وظيفة إحدى 
الدارات العصبية يكن أن يكون السبب في 
إعاقة عملية اإلخماد وترك الشخص معرضا 

.PTSD لإلصابة باالضطراب
Unlearning Fear )٭(

طبيب نفسي وباحث في العلوم العصبية 
احلديثة، وهو مدير املعهد الوطني للصحة 

العقلية؛ الهيئة الفيدرالية الداعمة للدراسات 
واألبحاث اخلاصة باألمراض العقلية. 

كشفت أبحاث <إنسل> األولى عن دور 
مادة السيروتونني في اضطراب الوسواس 

القهري. أما أبحاثه على احليوان التي 
ركزت على األساس البيولوجي لظاهرة 

الرباط االجتماعي، فقد كشفت عن أهمية 
مستقبالت األوكسيتوسني oxytocin، وغيره 

من املواد األخرى في الدماغ، في نشوء 
الروابط االجتماعية. وكعادته في جميع 
أعماله، يحاول <إنسل> في استعراضه 

لنتائج ما استجّد من أبحاث حول منظومة 
الدارات الدماغية املتعلقة بأمراض املزاج، 

مّد جسور بني البيولوجيا وعلم النفس 
بالتركيز على العالقات املتبادلة بني النشاط 

النوروني )العصبوني( والسلوك.

املؤلف

Thomas R. Insel
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آلية اإلخماد كوسيلة مضادة للخوف. إضافة 
إلى ذلك، فإن تخدي������ر نورونات هذه املنطقة 
الصغيرة من القشرة PFC ُيفضي إلى إعاقة 
السلوك اإلخمادي لدى احليوانات التي تلقت 
تدريبا بهذا الشأن، األمر الذي يدل بوضوح 
على حيوية ه������ذه املنطقة الدماغية وفعاليتها 

في عملية التغلب على اخلوف.
العصبية  التصويرية  الدراس������ات  تشير 
عن������د املصاب������ني باالضط������راب PTSD، إلى 
وجود ف������رط ف������ي نش������اط القش����رة ماقبل 
 ،)1((vmPFC) اجلبهي����ة البطنية الوس����طى
وه������ي ما يقابل املنطقة ماحت������ت اللمبية عند 
اجل������رذان. وق������د خُلصت خمس دراس������ات 
 PTSD أجري������ت عل������ى مرضى االضط������راب
إلى أن نش������اط املنطقة vmPFC من القشرة 
الدماغي������ة يتراجع لديه������م إذا مت تعريضهم 
للمحات مرتبطة بحدث الرض النفسي. كما 
أن ه������ذه املنطقة من القش������رة الدماغية لدى 
هؤالء املرضى كانت أصغر حجما منها لدى 
األشخاص الذين عانوا جتارب رض نفسي 
مش������ابهة، ولكنهم لم ُيصاب������وا باالضطراب 
PTSD. وهذا بالفع���ل م������ا أف����اد ب��ه مؤخرا 

<M. ميالد> وزمالؤه ]من املستشفى العمومي 

ف������ي ماساتشوس������تس[ في دراس������ته التي 
أجراها عل������ى متطوعني أصحاء، حيث وجد 
أن سماكة القش������رة vmPFC تتناسب طردا 
مع القدرة على إخم������اد ذاكرة اخلوف. إلى 
ذلك، فق������د أثبتت <E. فيلپس> وزمالؤها ]من 
جامعة نيويورك[ أن عملية تعلم اس������تخدام 
آلية اإلخماد عند اإلنسان تشبه نظيرتها عند 
اجلرذان، وتترافق بزيادة في نشاط القشرة 

vmPFC ونقص في نشاط اللوزة.

لقد ب������دأت طرائق التصوي������ر العصبية 
بالكش������ف عن األس������اس البيولوجي لفوائد 
املعاجلة املعرفية – الس������لوكية، وهي طريقة 
من طرائق املعاجلة السيكولوجية )الكالمية( 

الرئيس������ية  الدم������اغ  محط������ات  تتك������ون 
املتخصص������ة بنق������ل اإلش������عارات العصبية 
املرتبطة باخلوف من اللوزة ومجرة اخلاليا 
املجاورة لها املعروفة باسم »النواة العميقة 
 the bed nucleus of the stria »للسطر النهائي
terminalis، والتي يفترض أنها مسؤولة عن 

التعاطي مع ش������تى أعراض اخلوف: زيادة 
عدد دقات القلب والتعرق الشديد واجلمود 
احلرك������ي وردود أفع������ال إجفالية ش������ديدة. 
وجتدر اإلش������ارة هنا إل������ى أن مجموعة من 
نورونات اللوزة ترسل قسما من محاويرها 
الطويلة والرفيعة إلى ج������ذع الدماغ لترتبط 
هناك باملراكز املس������ؤولة عن َنْظم الوظائف 
املس����تقلة)1(، وُترسل قسما آخر إلى الدماغ 
األمامي املؤثر ف������ي انبعاث احلوافز وصنع 
املمي������زة  اخلصائ������ص  وإدراك  الق������رارات 
للمحرضات. وإذا كان������ت اللوزة هي محرك 
اخلوف، فال بد إذن من وجود مرجعيات في 
الدماغ يرّد إليها إيقاف نش������اط هذا احملرك 
حاملا ت������زول احلاالت الداعي������ة إلى اخلوف 

وينعدم مبرر وجوده. 
ق������ام <G. كي������رك> وزمالؤه ]م������ن جامعة 
پورتوريك������و[ بإجراء دراس������ة على اجلرذان 
أثبت������وا فيه������ا أن املنطقة ما ت����ت اللمبية 
infralimbic region؛ وهي منطقة صغيرة تقع 

في القشرة PFC، هي املسؤول الرئيسي عن 
ظاهرة إخماد اخل������وف، بدليل أن اجلرذان 
الت������ي تعلم������ت أن تخاف م������ن منبه خاص، 
تصبح ق������ادرة على التخلص من خوفها بعد 
أن يتم تدريبها على استخدام آلية اإلخماد. 
كما متكن فريق <كيرك> أيضا من الكش������ف 
عن ازدياد في نشاط املنطقة ما حتت اللمبية 
أثناء اس������تخدام آلية اإلخماد، وعن أن هذه 
الزيادة في النش������اط هي املس������ؤولة عن جلم 
اللوزة. وتش������ير بعض الدراسات التجريبية 
األخرى إلى أن التنبي���������ه املي�ك�روي خلالي��ا 
املنط��ق���������ة ما حت������ت اللمبية يوّل������د كما يبدو 
سلوكا إخماديا، حتى لدى احليوانات التي 
لم يسبق لها أن تلقت تدريبا على استخدام 

)1( ِمثُل عدد دقات القلب والنبض وضغط الدم والتعرق وغيرها 
من الوظائف التي يَنظمها قسم من اجلهاز العصبي ُيسّمى 
 autonomic nervous system »اجله���از العصب���ي املس���تقل«
وله مراكز كثيرة في جذع الدماغ.               )التحرير(
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والتي تركز على استجابات أو ردود أفعال 
املريض عل������ى الظروف الصعبة، وتس������عى 
إلى تعديل هذه االس������تجابات. وتشير هذه 
الطرائ������ق البحثية إلى أهمية الهيپوكامپوس 
في تقييم سياق املُدركات، وإلى دور القشرة 
ماقبل اجلبهية الظهرية الوحش������ية في تعلم 
كيفية حتمل اخلوف أو التغلب عليه. وملا لم 
تكن هناك صلة وصل مباشرة تربط القشرة 
ماقبل اجلبهية الظهرية الوحش������ية باللوزة، 
فإن االعتقاد الس������ائد حاليا هو أن القشرة 
vmPFC تق������وم بوص������ل إحداهما باألخرى، 

األمر الذي ُيفّسر كيف أن املعاجلة املعرفية 
قادرة على مس������اعدة املري������ض على اتباع 
أس������لوب جديد في التعاطي مع األش������ياء، 

وجعله يتعافى من مرضه.

توالت جوهرية)٭(
ُيش������ير ما عرضُته من أمثلة، استقيتها 
من دراسات متعددة ُأجريت على أشخاص 
مصاب������ني باالكتئاب أو الوس������واس القهري 
أو االضط������راب PTSD، إل������ى وجود عالقة 
صريحة بني نش������اط مناط������ق دماغية معينة 
مترابط������ة فيما بينه������ا، وب������ني اضطرابات 
السلوك واملش������اعر املُمِيزة لتلك األمراض. 
وق������د تبنّي لنا أن القش������رة ماقب������ل اجلبهية 
تؤدي دورا مهما ف������ي جميع احلاالت التي 
ذكرناها، وهو أمر ال ُيثير االستغراب بتاتا. 
وملّا كانت هذه املنطقة عند الثدييات األخرى 
قليلة التطور، فإن دراس������تها عند حيوانات 
املختبر صعبة ومعق������دة. غير أن هذا األمر 
يؤّكد أن للقشرة PFC أهمية مركزية ملا ُييز 
اجلنس البش������ري من باقي الكائنات احلية، 
وأفضل ما يتبناه علم������اء اليوم من وجهات 
النظ������ر، ه������و أن ه������ذا اجلزء من القش������رة 
الدماغية ُيعد مبنزلة حاكم عام للدماغ، كما 
أن������ه املكان الذي تتم في������ه معاجلة معظم ما 
نصبو إليه من أه������داف وما ينبعث فينا من 
حوافز من أجل أن نكون قادرين على اتخاذ 

القرارات والتخطيط للمستقبل.

وفي هذا الس������ياق جتدر اإلش������ارة إلى 
أن ال������دور الذي تؤديه القش������رة PFC، من 
حي������ث أجزائها وارتباطاتها املش������اركة في 
األمراض التي أش������رنا إليها سابقا، ُيكن 
أن يختل������ف من مرض إل������ى آخر. وإضافة 
إل������ى األمثلة التي استش������هدنا بها، فقد مت 
الكشف أيضا عن وجود نشاط مَرضّي في 
القش������رة ماقبل اجلبهية الظهرية الوحشية 
������ر في منو  عن������د مرضى الفص������ام، وتأخُّ
القش������رة PFC بكاملها عند مرضى نقص 
االنتباه املترافق بفرط النش���اط احلركي 
ما   attention-deficit hyperactivity disorder

بني عمر 7 و 12 سنة.
ومع أن وجود ه������ذا الترابط صار أمرا 
مؤك������دا، فم������ا زلن������ا بحاجة إل������ى مزيد من 
األبحاث التي من ش������أنها أن تزودنا بأسس 
أكثر متانة ودقة متكننا من تعرف أي جانب 
من جوانب النش������اط الدماغ������ي يؤدي دورا 
حاس������ما في نش������وء هذه األمراض وغيرها 
من األمراض النفس������ية. كم������ا أننا بحاجة 
إلى مزيد من املعلوم������ات عن اجلينات التي 
قد تعمل على زي������ادة احتمال اإلصابة بهذا 
املرض أو ذاك، فهذا سيساعدنا أيضا على 
الكشف عن اآلليات الفيزيولوجية املشاركة 

في نشوء املرض.
إن تعرف هوية اضطرابات دارات الدماغ 
الوظيفية التي تنشأ عنها األمراض العقلية قد 
يكون له تداعيات بالغة األهمية على مستوى 
التشخيص واملعاجلة. فاألمراض العقلية ما 
زال������ت ُتصّنف تبعا ألعراضه������ا التي يكن 
أن تتش������ابه فيؤدي ذلك إلى تداخالت بينها 
أحيانا، وهي أيضا ما زالت ُمَغّيبة متاما عن 
صلتها بالدالئ������ل البيولوجية املعروفة، وذلك 
على الرغم من أن إعادة تصنيفها حس������ب 
وظائ������ف الدم������اغ املختلفة قد تفت������ح آفاقا 
واس������عة أمام تطوير نظام جديد للتشخيص 
مبن������ي على مب������دأ الواس���مات البيولوجية 
biomarkers؛ مثل مناذج النش������اط الدماغي 

Fundamental Shifts )٭(
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تساعدنا على حتسني ما هو ُمتاح حاليا من 
تقنيات عالجّية. وال ش������ك في أن مضادات 
االكتئاب واألدوي������ة املضادة للذهان احلالية 
أيضا متتلك فّعالية عالجية، ولكنها ليس������ت 
أفضل بكثير من فعالية األدوية املعروفة منذ 
40 س������نة. إّن مزيدا من فه������م االضطرابات 

الوظيفي������ة والت������ي تصيب الدماغ وتس������بب 
ظهور مرض االكتئاب سوف يجعلنا قادرين 
على تطوير طرق عالجية أكثر فّعالّية ورمبا 

شافية لهذا املرض.
ولع������ّل أهم ما ُيكن أن يترتب مباش������رة 
عل������ى مقارب������ة األمراض العقلي������ة من حيث 
إنها تش������كل اضطرابات في منظومة دارات 
الدماغ، هو التغير الذي س������وف يطرأ على 
نظ������رة املجتم������ع لتلك األم������راض. فعلى مّر 
األجي������ال، كان املري������ض العقل������ي ُيوص������م 
دائما بأنه إّما مس������كون باألرواح الشريرة 
أو خطي������ر أو ضعيف اإلرادة أو أنه ضحية 
فس������اد والديه، على الرغم م������ن افتقار هذه 
الوصمات بالطبع إل������ى أي دليل علمي. إن 
اس������تخدام املنهج العلمي ف������ي التعاطي مع 
االضطراب������ات العقلية س������وف يق������دم دعما 
كبيرا للمصابني بها في نضالهم للحصول 
على استحقاقاتهم من االعتراف االجتماعي 

الكامل والرعاية اجليدة.
من منظور علمي، يصُعب علينا أن نعثر 
على س������ابقة في الطب ملا يحصل من تطور 
في مجال الطب النفس���ي psychiatry منذ 
أمد قصير. لقد أخذ األساس الفكري لهذا 
احلقل الطبي في التحول جذريا من مجاله 
احلالي - القائم عل������ى مبدأ النظرة الذاتية 
للظاهرة »العقلي������ة«  - إلى مجال آخر هو 
العل������وم العصبي������ة. وبالفع������ل، فما يحدث 
الي������وم من تطور علمي ف������ي نظرتنا وفهمنا 
لألمراض العقلية س������وف يق������ود في أغلب 
الظن إلى ثورة حقيقية في الوقاية والعالج، 
وس������وف يعود بفوائد حقيقية كثيرة وطويلة 
األم������د على ماليني األش������خاص من جميع 

أنحاء العالم.                                <

أو التغّيرات الكيميائية أو التبّدالت البنيوية 
املرتبط������ة باحلالة املَرضّية. وكما ُتس������تخدم 
الفحوص املُتّممة في باقي االختصاصات 
الطبية - كمعايرة الكولس������ترول أو حتديد 
مستويات املستضد اخلاص بالپروستاته 
prostate-specific antigen levels في الدم، أو 

كقياس  الفيزيولوجية،  القياسات  إجراء 
النش������اط الكهربائي، أو اس������تخدام املسح 
التصوي������ري – ف������إن فحص الواس������مات 
البيولوجية املختلفة املتعلقة باالضطرابات 
العقلية يكن أن يس������اعد على تش������خيص 
هذه األمراض بطريقة أكثر دقة، ورمبا في 

وقت مبّكر.
 episode of ما زالت النوب���ة الذهاني���ة
psychosis ف������ي م������رض الفص������ام ُتعّد أحد 

معاييره التش������خيصية املفتاحية، متاما كما 
كان يت������م تعريف مرض القلب في الس������ابق 
م������ن خالل نوب������ة اخلّناق الص������دري والتي 
يعانيها املُصاب. ولكن األعراض السلوكية 
واملعرفية املعروفة في اضطرابات الدماغ قد 
ال تظه������ر إاّل بعد انقضاء زم������ن طويل على 
ب������دء اخللل الوظيفي في ال������دارة العصبية، 
ال ب������ل حتى إنها ال تظه������ر إاّل بعد أن تكون 
آليات املعاَوضة قد استنفدت قدراتها. وما 
نعرف������ه اليوم جيدا، ه������و أن أعراض مرض 
پاركنس������ون ال تظه������ر إاّل بعد خراب 80 في 
املئة من اخلاليا املُنتجة للدوپامني في املادة 
السوداء، وأن األعراض احلركية في مرض 
هانتنگتون ال تأخذ في الظهور إاّل بعد زوال 

50 في املئة من نورونات الُعَقد القاعدية.

حُتدد طبيعة املرض اختيار طريقة العالج 
املناس������بة. فالدراس������ات التي ُأجريت على 
الدارات العصبية ملعرفة آلية عملها لم تنجح 
في إثبات فعالّية بعض املداخالت العالجية 
كاملعاجلة املعرفية الس������لوكية وحس������ب، بل 
استطاعت أيضا أن تتعرف اآللية التي ُيكن 
أن ُتؤّثر به������ا هذه املداخالت في النش������اط 
الدماغي وحُت������دث تغييرات فيه، األمر الذي 
يدنا بأساليب جديدة من التأمل الفكري قد 

مراجع لالستزادة
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استعصار املزيد من النفط من باطن األرض)٭(
في خضم التحذيرات من احتمال بلوغ »ذروة  نفطية«)1(، تضع التقانات
املتقدمة بني أيدينا طرقا الستخراج آخر القطرات احملتمل وجودها.

<L. موگيري>

مفاهيم مفتاحية
<  قد تكون التوقعات بأن 

إنتاج النفط العاملي سيبدأ 
قريبا باالنخفاض وأن النفط 

سينفد خالل بضعة عقود 
مبالغة في التشاؤم.

<  يتنبأ املؤلف بأن التقانات 
املتقدمة ستتمكن بحلول 
عام 2030 من استخالص 

نصف النفط املعروف 
وجوده في باطن األرض 
بينما تبلغ هذه النسبة 

حاليا 35 في املئة وسطيا.

<  إن زيادة اإلنتاجية 
واالكتشافات اجلديدة 

ستؤديان معا إلى إطالة بقاء 
النفط قرنا آخر من الزمن.

رو ساينتفيك أمريكان   ُمَحرِّ

على امتداد أرض قاحلة منبسطة مساحتها 
أربعة عش������ر ميال مربعا في وادي كاليفورنيا 
املركزي تتهادى ثماني������ة آالف مضخة رأس 
حص���ان)2( كم������ا – يس������ميها رج������ال  النفط 
احملافظون – صع������ودا ونزوال ممتصة النفط 
من باطن األرض. وتدل أنابيب النفط الالمعة 
التي تعبر املنطقة بكاملها على أن هذا املكان 
لي������س مجرد أثر من زم������ن غابر. بيد أن حقل 
كيرن ريڤر النفطي ال يكشف – وال حتى إلى 
ع������ني اخلبير الثاقبة – أية داللة عن املعجزات 
التقاني������ة والتي منحته القدرة على البقاء على 

مدى عقود من النبوءات املتشائمة.
لق������د توقع احملللون عند اكتش������اف حقل 
كي������رن ريڤر النفطي ع������ام 1899 أن نحو 10  
في املئة فق������ط من هذا النف������ط اخلام اللزج 
بدرج������ة غير عادية قابل لالس������تخراج. وفي 
ع������ام 1942، أي  بعد ما ين������وف على أربعة 
رت كمية  عقود من االس������تخراج املعتدل، ُقدِّ
م������ا تبقى من النفط القابل لالس������تخراج في 
احلقل بنح������و 54 مليون برميل، وهذا مقدار 
َنِزٌر مقارنة مبا س������بق اس������تخراجه والبالغ 
278 ملي������ون برمي������ل. بي������د أن احلق������ل أنتج 

في الس������نوات األربع واألربعني التالية 736 
مليون برمي������ل بدال من األربع واخلمس������ني 
مليون برميل الت������ي جرى تقديرها، وما زال 
يحتوي على 970 ملي������ون برميل أخرى كما 
مة الطاق������ة M>  guru. أديلمان> عام  ب������نياّ عالاّ
1995. ولكن ه������ذه النبوءة أخطأت أيضا، إذ 

أعلنت الشركة األمريكية العمالقة شيڤرون 
في الشهر 2007/11 – وكانت حينها تستثمر 
ه������ذا احلقل – أن إنتاج������ه التراكمي قد بلغ 
بليون������ي برميل، وم������ازال يضخ إل������ى اليوم 
ثمانني ألف برمي������ل من النفط يوميا، وتصل 
احتياطياته املتبقية – حس������ب تقديرات والية 

كاليفورنيا – إلى نحو 627 مليون برميل.
وقد بدأت شركة شيڤرون خالل ستينات 
القرن املاضي بزيادة اإلنتاج بشكل ملحوظ 
عن طري������ق حقن البخار ف������ي باطن األرض، 
وكانت هذه التقانة جديدة حينها. وفيما بعد، 
لت ساللة جديدة من أدوات االستكشاف  حواّ
واحلفر – مبا فيها حق������ن البخار – احلقل 

إلى ما يشبه كورنكوپيا)3( النفط .
إن حق������ل كيرن ريڤر لي������س حالة مفردة. 
فمما هو معروف عموما يفترض أن إنتاجية 
أي حقل ستس������لك منحنى جَرس������ياّ الشكل 
ُيعَرف باس������م منحنى هابرت )الذي س������مي 
باسم <M. كينگ هابرت> وهو جيولوجي من 
شركة شل للنفط(، وتصل إلى ذروتها عندما 
يتم اس������تخراج نصف كمية النفط املعروفة. 
ومع ذلك، فإن معظم حقول النفط املعروفة في 

SqueeZING MORe OIL FROM THe GROuND )�(
)Peak oil” )1‟ هي النقطة في الزمن التي يتم عندها الوصول إلى 
املعدل األعظمي للنفط املستخرج على نطاق عاملي، والتي 

بعدها يدخل هذا املعدل في تراجع النهائي.
 horsehead pumps )2(

التي  املاعز  اليونانية هي قرن  الكورنكوپيا: في األساطير   )3(
أرضعت زيوس، ثم سقطت عن رأس املاعز وأصبحت مليئة 
بالفاكهة. تستعمل هذه الكلمة مجازا للداللة على مصادر 
كل ما هو وفير.                                    )التحرير(



17 (2010) 10/9

العالم قد جتاوزت عمرها. وبشكل أو بآخر، 
فإن التقانة هي الكورنكوپيا احلقيقية.  

������أ كثير من احملللني الي������وم بأن إنتاج  يتنباّ
النفط العاملي س������وف يص������ل إلى ذروته خالل 
السنوات القليلة القادمة ثم ينحدر بعدها وفق 
منحنى هابرت. ولكنني أعتقد أنه سيثبت بطالن 

هذه التوقع������ات متاما مثلم������ا أخطأت تنبؤات 
»الذروة النفطية« في املاض������ي ]انظر: »نهاية 
النف������ط الرخي������ص«،        ، العدد 10(1998)، 
ص 44[. فقد كش������فت طرق التنقيب اجلديدة 
املزيد من أس������رار األرض، كما أن التطورات 
التي ش������هدتها تقان������ة االس������تخراج قد أدت 
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إلى احلصول على النف������ط في مناطق لم يكن 
الوصول إليها ممكنا أو في أماكن كان احلفر 
فيه������ا غير مجٍد اقتصادي������ا. إن طرق التنقيب 
واالستخراج املتطورة تستطيع احملافظة على 
منو إنتاج النفط عقودا قادمة، وتتيح استمرار 

إمداداته قرنا آخر.
ومع أن النفط واألنواع األخرى من الوقود 
األحفوري تش������كل خطرا على املناخ والبيئة، 
فإن مصادر الطاقة البديلة لم تس������تطع حتى 
اليوم منافس������تها من حيث التن������وع والتكلفة 
وس������هولة النق������ل والتخزي������ن. وبينما يجري 
البحث عن بدائل، علينا أن نكون متأكدين من 
أننا نستخدم ما منتلكه من نفط مبسؤولية. 

كلُّ ما ال تستطيع تركه خلفك)٭(
في الوقت الذي تتزايد فيه مخاوف العالم 
م������ن اقتراب إنتاج النفط م������ن ذروته ومن ثم 
انح������داره، قد يكون من املده������ش معرفة أن 
معظم موارد الكرة األرضية املعروفة مازالت 
غير مس������تثمرة في باطن األرض وأن املزيد 

مازال بانتظار من يكتشفه.
وت������دل النظرة األولى عل������ى أن النفط لن 
يس������تمر إال لبضع������ة عقود فق������ط. ففي عام 
االس������تهالك  ينخف������ض  أن  قبي������ل   –  2008

بفعل األزمة االقتصادية – اس������تهلك العالم 
نحو ثالثني بليون برميل من النفط س������نويا. 
وبافتراض عودة االس������تهالك في املس������تقبل 
القريب إلى مس������توى عام 2008 وبقائه ثابتا، 
ف������إن احتياطيات كوكبنا املؤكدة من النفط – 
ر ف������ي الوقت الراهن ب� 1.1 إلى 1.3  التي تقدَّ

تريليون برميل – ستبقى نحو أربعني سنة.
د  إالَّ أن االحتياطي������ات املؤك������دة هي مجرَّ
تقدي������رات وليس������ت أرقام������ا ثابت������ة، وه������ي 
بالتعريف مقادير النفط املعروفة والتي ميكن 
اس������تخراجها بش������كل اقتصادي باستخدام 
التقانات احلالية. وعلي������ه، فإن هذا التعريف 
يتغيَّر مع تطور التقانة ومع تغياّر أسعار النفط 
ت اإلمدادات أو ازداد الطلب  اخلام. فإذا شحاّ
ارتفعت أسعار إعادة البيع ودخل النفط الذي 
كان يوم������ا أكثر تكلفة من أن يس������تخرج في 
عداد االحتياطيات املؤكدة. هذا هو الس������بب 
الذي يجع������ل معظم حقول النف������ط تنتج أكثر 
مما افترضته التقديرات األولية الحتياطياتها 
ب������ل وأكثر م������ن التقديرات األولي������ة حملتواها 
اإلجمالي. يس������تخرج حاليا نحو 35 في املئة 
فقط من نفط حقل ع������ادي مما يعني أن ثلثي 
النفط في احلق������ول املعروفة يبقيان في باطن 

All That You Can't Leave Behind )�(

إن تقدير كمية النفط التي ميكن أن 
ينتجها حقل ما هي أمر محّير في 
الغالب. وبالنسبة إلى حقل كيرن 

ريڤر, فإن اإلنتاج الكلي )املبني 
باللون األصفر( مستمر وقد جتاوز 

مجددا جميع التقديرات املتعلقة 
بالنفط القابل لالستخراج )املبني 

باللون األحمر(.  

1899

2007

1942

االحتياطيات التقديرية القابلة لالستخراج 

االحتياطيات التقديرية املتبقية القابلة 
لالستخراج 

الكميات املستخرجة حتى تاريخه

االحتياطيات التقديرية املتبقية القابلة 
لالستخراج 

املربع الواحد = 10 ماليني برميل 

الكميات املستخرجة حتى تاريخه
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األرض. وهذه امل������وارد ال تذكر إال نادرا في 
النقاشات اجلارية بشأن مستقبل النفط.

إن بلدا متقدما في إنتاج النفط كالواليات 
املتحدة األمريكية والتي يس������تمر إنتاج النفط 
فيها باالنخفاض منذ سبعينات القرن املاضي 
)وإن بدرجة أقل مما يتوقعه منحنى هابرت( 
مازالت حتتفظ في أراضيه������ا بكميات هائلة 
من النفط غير املس������تثمر. فعلى الرغم من أن 
احتياطياته������ا النفطية املثبتة تبل������غ اليوم 29 
بليون برميل فقط، إال أن مجلس النفط القومي 
ر أن 1.124 بليون برميل مازالت في باطن  يقدِّ
األرض وأن 374 بليون������ا منها قد تكون قابلة 

لالستخراج باستخدام التقانات احلالية.
أما على املس������توى العاملي، فإن مصلحة 
املس������احة اجليولوجي������ة األمريكي������ة تقدر أن 
مخ������زون النفط )البت������رول( التقليدي املتبقي 
يبلغ نحو سبعة إلى ثمانية تريليونات برميل. 
إال أن املس������توى احلالي من التقانة واملعرفة 
املهنية واألس������عار ال تس������مح إال باستخراج 

جزء فقط من هذا النفط بش������كل اقتصادي، 
وهذا اجلزء هو ما يصناّف كاحتياطي مؤكد.
وثمة املزيد، فثلث األحواض الرس������وبية 
فقط – وهي التش������كيالت اجليولوجية التي 
قد حتتوي على النفط – جرى استكش������افه 
بش������كل كامل بطرائق تقانية حديثة ]انظر 
اخلريط������ة في هذه الصفح������ة[. كذلك، فإن 
بيان������ات مصلح������ة املس������احة اجليولوجية 
األمريكي������ة ال تش������مل أن������واع النف������ط غير 
التقليدي������ة مثل النفط البال������غ الثقل والرمل 
القطران������ي والس������جيل النفطي وشيس������ت 
البيتومني. وهذه األن������واع مجتمعة متوفرة 

بقدر وفرة النفط التقليدي على األقل.
لذلك، فإن بلدا أو ش������ركة قد يتمكن من 
زيادة احتياطياته من الذهب األس������ود حتى 
م������ن دون الوص������ول إلى مناط������ق أو تخوم 
جدي������دة إن كان مبقدوره اس������تخراج املزيد 
من النفط من احلق������ول املعروفة، وهذا ليس 

يوجد النفط  في الصخور الرسوبية في القارات والرفوف القارية. ومن املعروف أن جزءا جّما من سطح الصفائح القارية يحتوي على أحواض رسوبية 
)باللون األسود(. بْيَد أن البحث عن النفط لم يجر إال  في ثلث هذا السطح باستخدام التقانات املتقدمة والتي تستطيع أن حتّدد على سبيل املثال أماكن 
األحواض الواقعة حتت ترسبات ملحية تبلغ ثخانتها آالف األمتار. لقد مت في الواليات املتحدة حفر عدد كبير من اآلبار االستكشافية أكثر من أي بلد آخر 

)تظهر كنقاط صفراء متثل كل منها ألفي بئر(.

]آفاق االستكشاف[
األراضي )والبحار( املجهولة )٭(

uNCHARTeD LANDS (AND SeAS) )�(

إن معظم موارد 
الكرة األرضية 

املعروفة مازالت غير 
مستثمرة في باطن 

األرض, ومازال 
املزيد بانتظار من 

يكتشفه.

أحواض رسوبية

مت حفر 2000 بئر خالل 
السنوات اخلمس 
والعشرين املاضية

)مواضع النقاط تقريبية(
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باألمر السهل دائما.

بداية شاقة)٭(
خالفا لالعتقاد الس������ائد، ف������إن النفط غير 
محتَجز في بحيرات أو كهوف عظيمة في جوف 
ر لك أن »تنظر« إلى حوض نفطي  األرض، ولو قدِّ
ملا رأيت سوى بنية صخرية ال يبدو فيها مكان 
للنفط، ولكن فيما ال تستطيع العني البشرية أن 
تراه ثمة عالم من املس������امات والشقوق الدقيقة 
غير املرئية في الغال������ب حتتجز نقيطات دقيقة 

من النفط واملاء والغاز الطبيعي.
لق������د أوجدت الطبيعة ه������ذه الطبقات عبر 
ماليني السنني. بدأ ذلك حني تكدست مقادير 
هائلة من النباتات واملتعضي���ات امليكروية  
microorganisms امليت������ة في قيع������ان البحار 

القدمية ثم حتللت ودفنت حتت طبقات متتالية 
من الصخور. ومن ثم حتولت هذه الترسبات 
العضوية بفع������ل الضغوط ودرجات احلرارة 

العالية بب������طء إلى النفط والغ������از الذي نراه 
اليوم. يتخلل هذا الوقود األحفوري مسامات 
صخ������ور باطن األرض كم������ا يتخلل املاء في 

حجر اخلفان.
إن حوضا كهذا يس������لك عند احلفر إلى 
حدٍّ ما س������لوك قارورة من الش������مپانيا حني 
تنزع عنها س������دادتها الفلينية. يتحرر النفط 
من محبس������ه الصخري القدمي ويندفع بفعل 
الضغط الداخلي في احلوض إلى الس������طح 
������رات  )مترافق������ا مع  حج������ارة وطني ومكسَّ
أخ������رى(، وتس������تمر ه������ذه العملي������ة إلى أن 
يتالشى هذا الضغط، ويكون ذلك في العادة 

A Rocky Start )�(
THRee STAGeS OF ReCOveRY )��(

ال يندفع من باطن احلوض سوى 10 إلى  15 في املئة من النفط تلقائيا عند احلفر )االستخراج األولي, 
الصورة السفلى اليسرى(. بعد أن يتالشى الضغط الداخلي, فإن ضّخ املاء أو الغاز الطبيعي في 
الوسطى( بحيث  الصورة  الثانوي,  )االستخراج  النفط نحو اخلارج  املزيد من  يدفع  األرض  جوف 
ميكن استخراج 20 إلى  40 في املئة من النفط األصلي. أما النفط املتبقي, فيكون إما في جيوب صغيرة 
منعزلة - فيتعذر استخراجه - أو يكون شديد اللزوجة فال ينساق نحو اآلبار. إال أن التقانات املتقدمة 
]انظر املؤطر في الصفحة املقابلة[ ميكن أن متّيعه ومن ثم ترفع املردود اإلجمالي إلى ما يقارب أو 

يزيد على 60 في املئة )االستخراج الثالث, الصورة اليمنى(

]األساسيات[
مراحل االستخراج الثالث)٭٭(

 إن أحواض النفط ليست بحيرات حتت سطح األرض, 
ولكنها طبقات من صخور مسامية متشربة بالنفط. 

مت إحضار هذه العينة األسطوانية التي يبلغ طولها 
5سم من حقول بحرية بالقرب من صقلية واستثمارها 
باستخدام التقانات احلالية الباهظة الثمن. إن عروق 
النفط الثخينة املوجودة في هذه العينة صلبة امللمس 

كما لو أنها بقع على الصخرة البيضاء الكربونية. 

االستخراج األولي
يستخرج حتى 15 في املئة

بئر إنتاجية 

أنبوب نفط

يدفع الضغط الداخلي في 
احلوض النفط نحو اخلارج

االستخراج الثانوي
يستخرج نحو 20 إلى 40 
في املئة

املاء أو الغاز الطبيعي

بئر حقن

يدفع الغاز الطبيعي أو املاء 
املزيد من النفط إلى اخلارج

االستخراج الثالث
يستخرج حتى 60 في املئة

وسيط ممّيع

تقوم املواد الكيميائية أو احلرارة أو 
امليكروبات بتمييع النفط املتبقي 
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احلفر الشاقولي التقليدي الذي ظل ُيستخَدم 
منذ ظهور الصناعة النفطية. إن هذا الشكل 
ن اآلبار األفقية من تغيير اجتاهها والنفاذ  كاّ مُيَ
إلى قطاع������ات من احلوض ال ميكن الوصول 
إليها بغير ذلك. لقد استخدمت هذه الطريقة 
ف������ي ثمانينات القرن املاضي ألول مرة، وهي 
تالئ������م على ��� وجه اخلص������وص ��� األحواض 
التي يوجد فيها النفط والغاز الطبيعي ضمن 

طبقات رقيقة أفقية.
حتس������نت وس������ائل التنقيب عبر السنني. 
فالتصوي������ر املتطور الثالث������ي األبعاد لباطن 
األرض - وال������ذي يقوم عل������ى كيفية ارتداد 
املوج������ات الزلزالية عن احل������دود الواقعة بني 
ن  طبق������ات صخرية متباينة التركي������ب – ُيؤمِّ
الي������وم معرف������ة أكثر تفصي������ال ببنية احلقول 
املوجودة، مما يس������اعد عل������ى اختيار مكان 

احلفر واستمثال االستخراج.

بعد بضع س������نني. وفي مرحلة االس������تخراج 
األولية هذه ميكن احلصول على 10 حتى 15 
في املئة من النفط املوجود، وبعدها ال ُبدَّ من 

وسيلة مساعدة على االستخراج.  
ُيطل������ق على ثلث ما يتبق������ى من النفط في 
احلوض بعد االس������تخراج األولي وفق عملية 
»الشمپانيا« اسم النفط غير املتحرك، وهو تلك 
القطرات احملتجزة ضمن مس������امات منعزلة 
في الصخر بفعل قوى شعرية شديدة. وحتى 
اآلن ال توجد تقنية تتيح استخراج هذا النوع 
من النفط. أما الثلثان املتبقيان فمع أنهما نفط 
متحرك فإنه ال ميكنهم������ا بالضرورة التدفق 
إل������ى اآلبار م������ن تلقاء نفس������يهما. وبالواقع، 
فإن نصف النفط املتحرك يبقى عالقا ضمن 
احلوض بس������بب احلواج������ز اجليولوجية أو 
بفعل املسامية املنخفضة التي حتدث عندما 
تكون املسامات شديدة الضيق. ويكون األمر 
أكثر س������وءا إذا لم يكن النفط خفيفا بل مادة 

ثقيلة ولزجة تشبه الدبس.
وبغية دفع قسم من النفط املتبقي ضمن 
مسامات الصخور إلى االنسياب واخلروج 
من اآلبار تقوم الش������ركات عادة بحقن غاز 
طبيعي وماء في احلوض في عملية تس������مى 
االستخراج الثانوي. يؤدي حقن الغاز إلى 
اس������تعادة الضغط املفقود، ويدفع ما يكون 
مائعا بدرجة كافية من النفط إلى االنسياب 
ضمن مس������امات الصخور. أما حقن املاء، 
فإنه يرفع النفط نحو البئر كون النفط أخف 
م������ن املاء متام������ا كما يؤدي ص������ب املاء في 
كأس مليئ������ة بزيت الزيت������ون إلى دفع الزيت 

نحو األعلى.
في العقد املاضي أو نحوه أصبح التمييز 
بني االستخراج األولي والثانوي غير واضح 
متاما؛ ألن الش������ركات ش������رعت ف������ي تطبيق 
تقانات متقدمة من������ذ البداية. متثل أحد أهم 
التطورات حت������ى اآلن بالبئ������ر األفقية، وهي 
عبارة عن بنية بش������كل احلرف L تتيح إنتاج 
كمية من النفط تفوق بش������كل كبير ما ينتجه 

تستطيع طرق 
االستكشاف 

واالستخراج املتقدمة 
احملافظة على منو 

اإلنتاج عقودا قادمة.
uNCONveNTIONAL WeAPONS )�(

أسلحة غير تقليدية)٭(
]تقانات االستخراج الثالث[

بعد أن تؤدي طرق  االستخراج األولي والثانوي دورها ميكن أن تقوم طرق أكثر شدة بتمييع 
النفط املتبقي بحيث ميكن أن يتدفق نحو اآلبار. ونظرا ألن هذه الطرق املتقدمة مكلفة؛ فإن 
معركة احلصول على املزيد من النفط ال حتقق غايتها ما لم تكن أسعار إعادة البيع على درجة 

كافية من االرتفاع.

طريقة اإلحراق 
 إن حرق جزء من احلوض )وهو ما يتطلب حقن هواء في باطن 

األرض( يحسن نسبة  االستخراج بثالث طرق: أولها أن احلرارة 
الناجمة عن النار جتعل النفط أقل لزوجة, وثانيها أن االحتراق ينتج 

غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يدفع النفط إلى اخلارج, وثالثها أن 
النار حتّطم جزيئات  النفط الكبيرة والثقيلة وجتعله أكثر حركية.

الطريقة الكيميائية
حتقن مواد كيميائية )تسمى مواد سطحية( في احلوض وتساعد النفط 

على التحرر من الصخر والتدفق بشكل أفضل. حتيط طبقات من هذه املواد 
السطحية بقطيرات النفط بطريقة تشابه الكيفية التي يزيل بها الصابون 

العادي املواد الزيتية عن سطح ما. يتمثل أحد أشكال هذه العملية بحقن مواد 
كيميائية توّلد مواد شبيهة بالصابون من مكونات موجودة ضمن النفط ذاته. 

الطريقة البيولوجية
يتم اختبار جتارب حقن البكتيريا )مع مواد مغذية وأكسجني في 

بعض األحيان( التي تنمو في السطح البيني الكائن بني النفط 
والصخر. يفسح املجال أمام البكتيريا للتكاثر على مدى أيام عدة 

قبل استئناف االستخراج. وفي املستقبل قد تقوم متعضيات ميكروية 
محّورة جينيا بهضم أكثر أنواع النفط  لزوجة ومتييعه.
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للجيولوجيني  التصوي������ر  تقان������ات  تتيح 
»مش������اهدة« م������ا يح������دث حت������ت الطبقات 
امللحي������ة والتي تتوضع بش������كل غير منتظم 
حتت ق������اع البحر وقد تزيد س������ماكتها في 
بعض األحيان على خمس������ة آالف متر. إن 
الطبقات امللحية كانت متثل – كما هي حال 
املياه املتجمدة – عقبة صعبة ألنها تش������وه 
املوجات الزلزالية والتي تس������تخَدم لتشكيل 

صورة باطن األرض.
إن ه������ذا التقدم في تقان������ات التصوير، 
إضافة إلى تقانات بحرية متطورة قد أتاحا 
الوصول إل������ى أجزاء جديدة من احمليطات. 
عندم������ا مت تطوير حقول نفط بحر الش������مال 
في س������بعينات القرن املاضي ب������دا كما لو 
أن التقان������ات البحري������ة قد جت������اوزت أكثر 
مراحلها مش������قة، فوصل������ت إلى حقول تقع 
على عم������ق ألف متر حتت ق������اع البحر في 
مياه يبل������غ عمقها من مئة إل������ى مئتي متر. 
ولكن الصناعة جنحت في السنوات القليلة 
املاضية في احلصول على النفط من أعماق 
زادت على ثالثة آالف متر من املياه وس������تة 
آالف متر م������ن الصخر واملل������ح. ثمة ثالثة 
اكتش������افات بحرية فائقة العمق على األقل 
وهي ثنَدر هورس وجاك في خليج املكسيك 

وتوپي قبالة ساحل البرازيل.

يعد الرمل القطراني من أكثر مصادر 
النفط غير التقليدي احملتملة وفرة, إال 
أن استثماره يتطلب الكثير من الطاقة 

وقد تنجم عنه آثار جانبية خطيرة على 
البيئة  مبا فيها توّلد كميات كبيرة من 

املياه العادمة.

يعتم���د األث���ر ال���ذي يحدثه ح���رق غال���ون واحد من 
الوق���ود  عل���ى عوامل كثيرة منها كيفية اس���تخراج 
املواد األولية ومعاجلتها. واس���تخراج النفط اللزج 
بواسطة حقن البخار في باطن األرض يتطلب طاقة 
إضافية مقارنة بضخ »النفط الس���هل« إلى اخلارج, 
وي���ؤدي إل���ى املزيد م���ن انبع���اث غاز ثاني أكس���يد 
الكرب���ون. وكذل���ك األم���ر عن���د اس���تخراج النفط من 
الرم���ل القطران���ي. غير أن حتوي���ل الفحم إلى وقود 

الديزل يترافق مع  أكثر االنبعاثات شدة.

انبعاثات ثانى أكسيد الكربون )مقدرة بكيلو غرام من 
ثانى أكسيد الكربون  لكل غالون بنزين أو كمية مكافئة 

من أنواع الوقود األخرى( 

النفط الناجت من االستخراج األولي  )أالسكا( 

النفط املستخرج بحقن البخار )كيرن ريڤر(

الرمل القطراني بحقن البخار 

الديزل من الفحم 

اإليثانول من الذرة

الديزل من فول الصويا

تتباي���ن التنب���ؤات املتعلق���ة مبس���تقبل إنتاج النف���ط في العالم بش���كل كبير. فقد اس���تخدم بعض 
احمللل���ني منط���ا اقترحه في األصل اجليولوجي <K .M. هابرت> على ش���كل منحنى جرس���ي يصل 
إلى ذروته بحدود عام 2002 )املنحنى البنفسجي( أو عام 2015 )املنحنى األزرق(, ثم ينحدر بعدئذ 
بصورة حتمية. إال أنه ثمة تنبؤات أخرى أكثر تفاؤال – ومنها توقعات حكومة الواليات املتحدة 
)املنحنى األخضر( – تأخذ  في احلس���بان احتمال اكتش���اف حقول نفط جديدة وأن تؤدي تقانات 
جدي���دة إل���ى احلصول على  املزيد من النفط من احلقول القدمية. إن التنمية  الكاملة ملصادر غير 
تقليدية مثل الرمل القطراني والسجيل النفطي قد حتافظ على االجتاه الصاعد للمنحنى خلمسة 

عقود أخرى )املنحنى األحمر(.

كم تبّقى من النفط ؟
توقعات اإلنتاج النفطي )مليون برميل في اليوم(

2030  تنبؤ وزارة الطاقة في 
الواليات املتحدة األمريكية (2009)

االستخدام الكامل 
للنفط غير التقليدي 

)<أوديل>, 2004(

تنبؤ <كامبل>
و<الهيرير> (1998)

تنبؤ »ذروة اإلنتاج« في 2015 
)<احلسيني>, 2005(

احلالي

احلالي

10.37
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12.81

10.35

5.98
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استخالص صعب)٭٭(
بالترافق مع ازدياد ُبع������د اآلبار وعمقها 
تطورت التقان������ات  التي تتيح احلصول على 
املزيد من النف������ط من الصخور بعد أن تكون 
طرق االس������تخراج األولي ق������د أدت واجبها. 
إن مرحلتي االس������تخراج األول������ي والثانوي 
مجتمعتني جتعالن نس������بة االس������تخراج بني 
20 إلى 40 في املئة، ولتجاوز هذه النس������بة – 

وهو ما يدعوه اخلبراء مبرحلة االس������تخراج 
الثالث������ة – يكون من الض������روري عادة تقليل 
لزوجة النفط املتبقي، ميكن ذلك باس������تخدام 
احلرارة والغ������ازات واملواد الكيميائية وحتى 
امليكروبات. لقد كان������ت طريقة حقن البخار، 
وهي إحدى الطرق التي تقوم على التسخني، 
حاس������مة خ������الل س������تينات الق������رن املاضي 
في اس������تمرار احلياة في حق������ل كيرن ريڤر 

النفطي، حيث يقوم البخار بتسخني الطبقات 
العلي������ا ومتكني النفط م������ن التحرك. وما زال 
مش������روع احلق������ن بالبخار في ه������ذا احلقل 
ضم������ن  األكبر م������ن نوعه ف������ي العالم حتى 
يومن������ا هذا. أم������ا في ألبيرتا فقد اس������تخِدم 
ز بالبخار  ش������كل مختلف لالس������تخراج املعزاّ
عات الرم������ل القطراني والتي يتعذر  في توضاّ

التعدين السطحي منها بسبب عمقها.
ثمة عملية أخرى تقوم على التسخني ومت 
اختبارها في احلقل وه������ي إحراق جزء من 
بواسطة  بإش������عالها  هدروكربونات احلوض 
س������خان مع ضخ اله������واء في البئ������ر لتغذية 
االحتراق. تولاّد النار حرارة وثاني أكس���يد 
الكرب���ون )CO2(، وهم������ا يؤدي������ان معا إلى 
خفض لزوجة النفط، كما أن كمية كبيرة من 

Peak or No Peak? )�(
Scraping the Barrel )��(

)1( أي محطة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح.  )التحرير(

ذروة نفطية أم ال ؟)٭(
رد في إنتاج النفط  يساور القلق الكثير من املراقبني حول توفر النفط في املستقبل، وفيما إذا كان النمو املطاّ

ع في هذا املوضوع. ك املؤلف في ذلك علنا ولذلك حاورناه للتوساّ العاملي قد وصل إلى نهايته. يشكاّ

مجلة ساينتفيك أمريكان (SA): كثيرا ما قلت 
علنا إن الصيحات حول قرب »ذروة نفطية« تثير 
املخاوف بشكل زائد. ولكن أليس من األفضل أن 

نكون في اجلانب اآلمن بدال من أن نصبح آسفني؟

<L. موگيري>: من السخف أن يتنبأ املرء بذروة 

اإلنتاج العاملي ألن ذلك يفترض معرفة املرء بشكل 
مسبق بكمية النفط املوجودة في باطن األرض، ولكن 
في احلقيقة ال أحد يعرف املقدار الكلي وال حتى من 

حيث املرتبة. كما أن األثر األكثر سوءا لهذا الذعر 
النفطي املتكرر هو أنه يدفع بالدوائر السياسية 

الغربية إلى تأكيد سيطرتها على مناطق إنتاج النفط.

SA: ولكن املناصرين ل� »الذروة النفطية«  يشيرون 
إلى عدم ثبات أسعار النفط اخلام )حيث هبط من 

السعر األعلى البالغ 147 دوالرا للبرميل في الشهر 
2008/7 إلى نحو 32 دوالرا للبرميل في الشهر 

2008/12 ليرتفع من جديد إلى 70 دوالرا في  الشهر 

2009/8( كإشارة إلى أننا نقترب من ذروة اإلنتاج. 

<موگيري>: لو أن كل إنسان ظن أن النفط في 

راد بدال من  طريقه إلى النفاد الرتفعت األسعار باطاّ
د أسعار مصادر  تذبذبها. ومبا أن سعر النفط يحدِّ

الطاقة كافة، فإن عدم اليقني هذا يلحق الضرر 
باجلميع. انظر إلى ما أصاب االستثمارات في 

الطاقة املتجددة منذ نهاية عام 2008!

SA: في الواقع, فإن املشاريع الكبيرة – مثل خطة 
ملك النفط <T. بون پيكنز> بشأن محطة ريحية)1( 
في تكساس – قد توقفت, فلماذا تتذبذب األسعار؟

<موگيري>: إن نظريتي هي أن الطاقة اإلنتاجية 

االحتياطية – أو عدمها – هي الدافع في دورة 
أسعار النفط. واملشكلة هي أنك ال تستطيع أن تغير 

الطاقة االحتياطية بني عشية وضحاها.

SA: ماذا ميكن للمرء أن يفعل من أجل تثبيت 
األسعار؟

<موگيري>: أثناء اجتماع وزراء الطاقة في مجموعة 

الثماني الكبار G8 في الشهر 2009/5 املاضي، 
طرحت شركتي »إيني« اقتراحا إلنشاء وكالة عاملية 

للطاقة تكون مختصة باحلد من تقلبات أسعار 
النفط. وستكون مهمتها الرئيسة هي تقدمي بيانات 

شاملة وشفافة عن سوق النفط وإدارة صندوق 
استقرار عاملي ملنع أسعار النفط من االنهيار فضال 
عن سوق طاقة إنتاجية احتياطية ملنع هذه األسعار 

من أن ترتفع مبقدار كبير.

SA: هل ارتفاع أسعار النفط أمر جيد أم سيىء 
من وجهة النظر البيئية ؟

<موگيري>: يحتاج العالم إلى سعر نفط ال يكون 

شديد االرتفاع وال شديد االنخفاض. وفي الظروف 
احلالية يكون السعر املثالي بني 60 إلى 70 دوالرا. 

فإذا جتاوزت األسعار  70 دوالرا، فإن طرق 
استخراج النفط احليوي غير الفعالة ستصبح 

رابحة، ومنها على سبيل املثال حتويل الُذرة إلى 
إيثانول، ومن ثم سيبدأ الوقود احليوي باحللول 
محل الزراعة العاملية وهذا يؤدي إلى آثار مريعة 

على الفقراء في العالم. أما إذا انخفض السعر إلى 
أقل من 50 إلى 60 دوالرا فسيهمل حفظ املصادر 

وستختفي مشاريع الطاقة املتجددة من الوجود.
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ثاني أكسيد الكربون تبقى في باطن األرض 
وتساعد على دفع النفط  نحو اخلارج. وفي 
الوقت نفس������ه تقوم الن������ار بتحطيم جزيئات 
النف������ط األكثر كبرا وثقال مم������ا يجعل النفط 
متحركا. ميكن التحكم في تيار الهواء للحد 
من كمية النفط احملترقة وملنع انطالق التلوث 

إلى البيئة احمليطة.
هن������اك طريقة أخرى أكثر ش������يوعا وهي 
حقن غازات عالية الضغط مثل ثاني أكسيد 
الكربون أو اآلزوت في احلوض. ميكن لهذه 
الغازات أن تس������تعيد ضغ������ط احلوض وأن 
حتافظ عليه، كما أنها متتزج مع النفط فتقلل 
كال من لزوجته وم������ن القوى التي حتتفظ به 
محتبس������ا. لقد قامت الوالي������ات املتحدة منذ 
س������بعينات القرن املاضي باستخراج النفط 
باستخدام ثاني أكسيد الكربون املستخلص 
من غ������ازات البراكني أو من الغازات العادمة 
املنطلق������ة من محطات توليد الكهرباء. وحاليا 
ُتس������تخَدم ه������ذه الطريقة في أكث������ر من مئة 
مش������روع قائم ولها شبكة أنابيب مخصصة 

يتجاوز طولها اإلجمالي 2500 كم.
إن املعرف������ة املهني������ة الت������ي جتمع������ت من 
خالل اس������تخدام طريقة احلقن بثاني أكسيد 
الكربون ق������د فتحت الباب أمام َأْس������ر ثاني 
أكس������يد الكربون من محطات توليد الكهرباء 
وتخزين������ه، وهذه إجراءات قد تس������اعد على 
التقليل إلى حد كبير من انبعاث غاز ال�دفيئة 
هذا إلى اجلو واس������تبقائه ب������دال من ذلك في 
باطن األرض ملئات الس������نني. فأول مشروع 
جتاري جلمع الكربون وتخزينه يعمل منذ عام 
1996 في حقل سليپنر قبالة سواحل النرويج 

ن مليون طن من ثاني أكس������يد الكربون  ويخزاّ
س������نويا. ومع أن هذا املق������دار ضئيل بالنظر 
إلى أن كمية غازات ال�دفيئة التي تنبعث إلى 
ر  اجلو نتيجة النش������اط البش������ري وحده تقداّ
بخمسني بليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
في الس������نة، إال أن جناح تلك املنش������أة ميثل 

برهانا على صحة الفكرة.

بي������د أنه م������ن املفارق������ات أن يكون أحد 
املصاعب التي تواجه استخدام ثاني أكسيد 
الكربون في اس������تخراج النف������ط هي ندرته.  
ذل������ك أن جمعه من مداخ������ن محطات توليد 
الكهرب������اء أو من البراكني لي������س رخيصا، 
كما أن تكاليف جمع������ه من مصادر أصغر 
مثل الس������يارات أو معظم املعامل الصناعية 
باهظ������ة. وثمة عائق آخر ه������و نقله الذي قد 
يكون باهظ الثمن جدا في حال كانت حقول 

النفط واقعة في مناطق بعيدة.
يعداّ االستخراج املعزز بوسائل كيميائية 
اس������تراتيجية أحدث. فهناك م������واد كيميائية 
متتزج بالنف������ط احملتَبس فتجعله أقل لزوجة، 
وبذل������ك يتمكن من التدفق نح������و البئر. تعمل 
جميع هذه املواد على املبدأ نفسه الذي يشبه 
كيف متتزج طبقات جزيئات الصابون باملواد 
الدسمة وتعمل على إزالة الشحم عن أيديكم. 
إن أكث������ر العمليات الكيميائي������ة جناحا تزيد 
أيضا من لزوجة املياه اجلوفية مما يس������اعد 
املياه عل������ى دفع النفط باجتاه اآلبار من دون 
أن تس������بقه في الوصول إليها. يعود إلى هذه 
العملية الفضل في استخراج عشرة في املئة 
إضافية من نفط حوض حقل داكينگ النفطي 
في الص������ني منذ منتصف تس������عينات القرن 
املاضي. كذلك، فإن أحد أشكال هذه العملية 
يقوم على استخدام محلول كاٍو إلنتاج املواد 
الشبيهة بالصابون من مكونات موجودة في 
النفط ذاته مما يحداّ من التكاليف اإلجمالية.

إن تعزي������ز اس������تخراج النف������ط ميكروبيا 
مازال ف������ي أول الطريق، وثمة جتارب جارية 
ف������ي الواليات املتحدة والص������ني وغيرها من 
البلدان. يقوم املهندسون بضخ كميات كبيرة 
م������ن امليكروبات املتخصصة في احلوض مع 
بعض املواد املغذية واألكس������جني في بعض 
األحي������ان فتتكاثر امليكروبات في الس������طوح 
البينية الكائنة بني النفط والصخور فيساعد 
ذل������ك على حتري������ر النفط. وتفتح الهندس������ة 
اجلينية الب������اب أمام إمكانية تعديل البكتيريا 
واملتعضيات امليكروية األخرى وجعلها أكثر 

اختصاصي باالقتصاد، وهو نائب 
 eni الرئيس التنفيذي في شركة إيني

 MIT اإليطالية، وهو عالم زائر في املعهد
وعضو في مجلسه االستشاري اخلارجي 

للطاقة. نال كتابه »عصر النفط«  جائزة 
االمتياز األمريكية عام 2007. أما كتابه 
اجلديد »ما وراء عصر النفط: خرافات، 

وحقائق، ومستقبل الوقود األحفوري 
وبدائله« فسوف تقوم دار پريگر بنشره 

في مطلع عام 2010.

املؤلف

Leonardo Maugeri
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فعالية في املساعدة على استخراج النفط.
ليس������ت التقنيات املذكورة آنفا رخيصة، 
ولكن بعضه������ا اقتصادي )وبش������كل خاص 
االس������تخراج املعزز بثاني أكس������يد الكربون 
إذا كان مصدر الغ������از قريبا والوصول إليه 
سهال( طاملا بقيت أسعار برميل النفط اخلام 
أعلى من ثالث������ني دوالرا، كما أن معظمها – 
مبا في ذلك طرق االستخراج التي تقوم على 
امل������واد الكيميائية – يصب������ح اقتصاديا عند 

سعر اخلمسني دوالرا للبرميل الواحد.

عالئم النصر القادم)٭(
لقد ش������ارف »النفط السهل« على النفاد. 
ل الذي مت اكتشافه وحرقه.  رمبا ألنه كان األواّ
إن العديد من كبرى أحواض النفط وأكثرها 
يه النضوج  إنتاجا في العالم تقترب مما أسماّ
التقاني والذي يحدث عندما ال تعود التقانات 
التقليدية مجدية. وهذه تش������مل أحواضا في 
بل������دان اخلليج العربي واملكس������يك وفنزويال 
وروس������يا بدأ إنتاج النفط منها في ثالثينات 
وأربعينات وخمسينات القرن املاضي، ولكي 
تستمر هذه احلقول باإلنتاج ينبغي االستعانة 

بتقانات جديدة.
ولكن »النفط السهل« لم يكن »سهال« إلى 
هذه الدرجة عند اكتش������افه. كذلك سيصبح 
النفط الصعب املوجود حاليا نفطا سهال في 
الغ������د بفضل منحنى تعل������م اخلبرة التقانية؛ 
وما الفتوحات التقانية في الصناعة النفطية 
ب  إال نتيجة عملي������ات طويلة مضنية. لقد ُجرِّ
احلفر األفقي أول م������رة في ثالثينات القرن 
املاض������ي، كم������ا أن بعضا م������ن أكثر طرق 
االس������تخراج تقدما في الوق������ت الراهن كان 
موجودا في خمسينات القرن املاضي. ولكن 
في معظم حقب الصناعة النفطية كان النفط 
موجودا بوفرة جعلت س������عره متدنيا بحيث 
أصبح������ت االبتكارات املتمي������زة ذات التكلفة 
العالية غير مبررة. غير أننا نش������هد إشراقة 
عه������د جديد تكون فيه وتي������رة تبني التقانات 

اجلديدة أكثر سرعة.
قد يتباط������أ التحول نحو زي������ادة معدالت 
االس������تخراج بسبب املوجة احلالية من تأميم 
امل������وارد. فبينم������ا كانت الش������ركات النفطية 
الرئيس������ة  تهيمن على نح������و ثمانني في املئة 
م������ن االحتياط������ي النفطي العامل������ي في مطلع 
س������بعينات القرن املاضي أصبح اليوم نحو 
تس������عني في املئة من النفط العاملي التقليدي 
حتت السيطرة املباش������رة للدول املنتجة عبر 
ش������ركاتها النفطية الوطنية. بيد أن مستقبل 
الطلب على النفط غامض ما يجعل بعضا من 
هذه الدول مترددا في االستثمار في التقانات 
اجلديدة أو في االستكشاف، خصوصا وأن 
استثمارات كبيرة كهذه تعني تقليص موارد 

برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية.
ومع ذلك، فإنني أجرؤ  على التنبؤ بالتالي: 
سيكون باإلمكان بحلول العام 2030 استخراج 
خمسني في املئة من النفط املعروف اليوم، وفي 
ذلك احلني أيضا ستكون كمية النفط املعروف 
قد ازدادت بشكل ملموس وسيكون قدر أكبر 
من النفط غير التقليدي مثل السجيل النفطي 
قد أنت������ج بحيث يبلغ مجم������وع االحتياطيات 
القابلة لالس������تخراج نح������و 4500 حتى 5000 
بلي������ون برميل من النف������ط. إن جزءا كبيرا من 
ه������ذه »االحتياطيات اجلديدة« لن يكون نتيجة 
اكتش������افات جديدة بل نتيج������ة مقدرة جديدة 

على حتسني استثمار ما بحوزتنا.
تأكيدا ملا سبق، فإننا سنكون بحلول العام 
2030 قد استهلكنا 650 حتى 700 بليون برميل 

إضافي من احتياطياتنا بحيث يصل مجموع 
االس������تهالك إلى نحو 1600 بليون برميل من 
أصل ال� 4500 إل������ى 5000 بليون برميل. فإذا 
صحت تقديراتي سيكون النفط متوفرا لنا ملا 
تبقى من القرن احلادي والعشرين. وستكون 
املشكلة الرئيسة في الكيفية التي سنستخدم 
فيها النفط املتبقي دون هدره من خالل عادات 
استهالكية غير مقبولة، وفوق ذلك كله من دون 

أن ُنعرِّض بيئة ومناخ كوكبنا للخطر.       <

مراجع لالستزادة

Scientific American, October 2009 Future eurekas )�(
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عدسة أفضل من أجل رؤية األمراض)٭(
وَسبة)1( أن تساعد َ ميكن للشرائِح الپاثولوجية املحُ

األطباَء على جعل تشخيص األمراض أسرع وأكثر دقة.
<M. ماي>

مفاهيم مفتاحية
<  إّن حتـديــث الپاثولوجيا)1( – 
هذه املهنة التي واظبت على 

معاملة العّينات بالطريقة 
نفسها منذ مدة تتجاوز املئة 
سنة- وإعادة صياغتها من 

جديد، هو أمٌر كان يجب 
الوفاء به منذ فترة طويلة.

<  تسمح التقنيات البازغة 
حوَسبة  بالتعامل مع صور محُ

للخزعات بواسطة طرائق 
جديــدة وغيـر معهودة من 

قبل.

<  في نهاية األمر سوف 
تسمح الپاثولوجيا الرقمية 

بالوصول إلى تشخيص 
أكثر دقة فيما يخّص 

العّينات النسيجية، سواء 
أكان مصدرها عيادة 

االختصاصي بعلم األورام 
أم مسرح جرمية ما.

رو ساينتفيك أمريكان محرِّ

في الس������نوات األخيرة من تس������عينات 
القرن العش������رين تخيَّل <G .D. سونكس������ن> 
 .pathology )2(مستقبال جديدا للپاثولوجيا
ففي ذلك الوقت كان الپاثولوجيون يجلسون 
في كثير من األحيان على كتب أدّلة الهاتف 
حت������ى يس������تطيعوا احلصول عل������ى منظر 
جّيد عند التحدي������ق في مجاهرهم)3(، بينما 
كان أوالد <سونكس������ن> في الوقت نفس������ه 
يشاهدون الصور بواسطة شاشات مرقاب 
عالية امليز high-resolution monitors، وهم 
يلعبون ألعاب الفيديو التلفازية مثل نينتيندو 
Nintendo ال أكثر. لذا تساءل <سونكسن>: 

ن مس������تخدمو املجاهر أيضا  »ملاذا ال يتمكَّ
م������ن الرؤية من خ������الل شاش������ات املرقاب 

احلاسوبية؟«
كان ذلك الس������ؤال هو األمر الذي جعل 
<سونكس������ن> ينطلق في رحلة طويلة شرع 

فيها من مرآب س������يارته. وبعد ثمانية عشر 
شهرا من اجلهد الدؤوب، برز كرئيس لشركة 
پاثولوجيا رقمية متَّ إنشاؤها حديثا اسمها 
آپيريو Aperio، وهو يديرها حاليا في مدينة 
ڤيس������تا Vista بوالية كاليفورنيا. وال تكتفي 
تقانت������ه – وكذلك تقانة الش������ركات احلديثة 
بل وحتى الشركات الراس������خة في العناية 
الصحية - بنقل صور األنس������جة املريضة 
من املجاهر إلى شاش������ات احلواسيب، بل 
َتِعد أيضا بجعل التش������ريح املرضي، الذي 
ن تفس������ير بيان������ات اخلزعات، طريقة  يتضمَّ

تعتمد القي������اس الكمي. وهذا التطّور بدوره 
ز الدّقَة في تشخيص األمراض،  يجب أن يعزِّ
وأن يساعد األطباء على حتّري مدى فعالية 
عالج ما، بحيث ميك������ن تطبيق أية تغييرات 

مطلوبة بشكل فوري.
إّن غالبية الپاثولوجيني)4( صاروا اآلن 
يس������تخدمون احلواس������يب بطريقة ما، حتى 
ول������و كان ذلك لوضع مالحظاتهم على األقّل 
ضمن ملّفات املرض������ى. وإلى جانب مرقاب 
بة  احلاس������وب تغّطي عادة الكّراس������اُت املبوَّ
وأك������واُم األوراق مكت������َب الپاثولوجي. ولكن 
يبدو أّن الپاثولوجي الذي يقوم بأبحاث علمية 
ر ل������ه إمكانية تفّحص  هو وحده ال������ذي تتوفَّ
عّين������ة ما كملف رقمي digital file. وبش������كل 
عام يفتق������د الپاثولوجيون في الوقت احلالي 
  digitized رقَمنة القدرَة على إعداد شرائح محُ
slides أو احلص������ول عليها، ولم توافق إدارة 

الغــــذاء والــــدواء األمريكيــــة (FDA))5(  على 
إعادة دراس������ة شرائح من هذا النوع إاّل في 
تطبيقات طّبية محدودة العدد، تتعلَّق جميعها 

بسرطان الثدي.
في زمننا احلاضر ال تزال مئات املاليني 
من الشرائح الپاثولوجية التي يتّم حتضيرها 
س������نويا ُتعاَمل بالطريقة نفسها التي يجري 
بها هذا األمر منذ أكثر من مئة سنة. فالعّينة 

A BETTER LENS ON DISEASE )٭(
computerized pathology slides )1(

)2( أو علم األمراض.
)3( ج: مجهر أو ميكروسكوب.
)4( اختصاصيو علم األمراض.

the U.S. Food and Drug Administration )5(
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النس������يجية يتّم تقطيعها إل������ى مقاطع ذات 
ثخانة مماثلة ل������أوراق أو أرّق، ويتّم إظهار 
ما فيها من مّيزات معّينة عن طريق تلوينها. 
وبعد ذل������ك يضع الپاثولوجيون الش������ريحة 
الزجاجية حتت املجهر. وعلى سبيل املثال، 
يبحث الپاثولوجي في حالة خزعة لسرطان 
ثدي عن مجموعة من الصفات في النس������يج 
������ن ع������دد اخلاليا  امل������دروس، وه������ي تتضمَّ
الش������اذة في املقطع ودرجة خباث������ة الورم، 

ويعتمد األمر األخير على بعض املواصفات 
مثل بنية اخللية. »وهذا يتّم حاليا بواس������طة 
العيون البشرية املترّكزة على املجاهر والتي 
تتفحص جميع النقاط الصغيرة بدقة« حسب 
ما يقوله <K .G. ميشالوپولوس>، رئيس قسم 

الپاثولوجيا في جامعة پيتسبورگ.
وفي واقع األم������ر ال يعاين الپاثولوجيون 
جمي�����������ع امل����وق��������ع في ك���ل ش�������ريحة، بينما 
ميكن تفّحص الن��سخ املرقمن��ة بش�كل أكث���ر 

سيؤدي تسهيل وضع التشخيص 
الناجم عن استخدام الشرائح املحُرقَمنة 
للعّينات النسيجية إلى تغيير كامل في 

شكل الپاثولوجيا التي تعَتبر واحدة 
أت  من املهن التحليلية القليلة والتي تلكَّ

عن تبّني احلوسبة الشاملة.
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ش���������مولية. فاحلاسوب يس������تطيع حتليل أّي 
عنصـــورة)1( )پكســـل( pixel )عنصر صغير 
من الصورة التلفازية( في أيِّ شريحة رقمية، 
 attributes يـــات د اخلاصِّ ويس������تطيع أن يحدِّ
������زة حلال������ة الصحة وحال������ة املرض مثل  املميِّ
البني������ة الداخلية والل������ون والتركيب والكثافة 
ف������ي كّل عنص������ورة من كّل خلية مدروس������ة، 
وأن يقيسها. في حني أّن الپاثولوجي املنكب 
احملن������يَّ الظهر فوق مجهره لن يس������تطيع أن 
يات نفس������ها إاّل في عدد  يقّي������م تل������ك اخلاصِّ

محدود جدا من اخلاليا دون غيرها.
ومع ذلك لن ُيْخِرَج التحّوُل إلى احلواسيب 
الپاثولوجيني من مسرح األحداث، بل بالعكس 
تستطيع الش������رائح املُرقَمنة أن تشرك فعليا 
عددا أكبر من الپاثولوجيني في عملية وضع 
التشخيص، ومن  َثّم تستبعد حدوث األخطاء 
الطّبية. يقول <ميشالوپولوس> إّن استشارة 
اآلخرين من أجل وضع التشخيص هو »جزء 
من احلياة اليومية في الپاثولوجيا«.  ويتابع 
قائال إنه في يومنا هذا »عندما ُتْرَسل شريحة 
زجاجي������ة بالبريد، يس������تغرق األمر يومني أو 
ثالثة أيام – حتى باستخدام أسرع الوسائل 
املتوّفرة- كي تصل الشريحة إلى مقصدها«. 
أّما باستعمال التقنية الرقمية فيمكن إرسال 
الصورة النس������يجية إلى اآلخرين إلكترونيا، 
أو ميكن - على األرجح - وضعها في موقع 
مأمون على ش������بكة اإلنترن������ت بحيث تصبح 
متوّفرة من أجل استشارة پاثولوجي موجود 
عل������ى اجلانب اآلخر م������ن الك������رة األرضية 
خالل بضعة ث������وان ال أكثر. وفي حال كانت 
االستش������ارات املطبَّقة على الشرائح أسهل 

إجراء وأس������رع توّف������را إلى ه������ذه الدرجة، 
ف������إّن الپاثولوجي������ني ميكنهم أن يتش������اوروا 
أكث������ر مما يفعلون في الوق������ت الراهن. وكما 
يقول <ميشالوپولوس>: »إّن االستشارة هي 
الطريقة الوحيدة حلس������م اجلدال، وفي كثير 
م������ن األحي������ان يختلف اخلبراء ف������ي وجهات 
نظره������م، لذل������ك حتتاج في ه������ذه احلالة إلى 

إرسال الشرائح إلى خبراء خارجيني.«
إن ت������آزر هذي������ن التطّوري������ن الكبيرين –أي 
التحلي������ل ذي املّيزات األكثر م������ن الناحية الكّمية 
والق������درة األس������رع عل������ى التش������اُرك ف������ي رؤية 
الص������ورة من أج������ل إجراء االستش������ارات - هو 
ر املنطقي الرئيس������ي للج����وء إلى اس����تخدام  املبرِّ
العّين������ات الپ��اث����ولوجي���ة املُرقَمنة. ولكّن الوصول 
إلى هذا الهدف س������وف يعتمد على حّل سلسلة 
من املعضالت التقنية واملؤسساتية التي شرعت 
شركة آپيريو وغيرها من شركات التقانة الرقمية 

في أخذها على عاتقها.
)1( عنصورة؛ نحت من عنصر صورة.

تَمل  ال يزال الپاثولوجيون يعاملون شرائح األنسجة املحُ
أن تكون مرضية بالطريقة نفسها التي اعتادوا عليها 

رة بواسطة املجهر  دائما. فهم يفحصون العّينات املضَّ
في عملية شاقة تتّم تدريجيا خطوة خطوة، ويدلي خاللها 

پاثولوجيون عديدون بآرائهم بشأنها. وميكن أن تسمح 
ك الفوري في رؤية صورة العّينة،  الطرق الرقمية بالتشارحُ

ع الوصول إلى التشخيص. وهذا ما يسرِّ

حتضير شريحة بشكل تقليدي:
إعداد مقاطع من العّينة النسيجية وتلوينها

پاثولوجيا

رقمية

تقليديةپاثولوجيا

رَسل الشريحة – بشكل ميكن أن تحُ
تسلسلي عن طريق البريد - إلى
استشاري واحد أو أكثر )حتليل ذاتي 
ر وضع التشخيص شخصاني(، وهذا يؤخِّ

رَسل الشريحة إلى  تحُ
پاثولوجي أول )حتليل 
ذاتي شخصاني(

يتّم مسح 
الشريحة 

ضوئيا

عَرض الشريحة  تحُ
املحُرقَمنة على الشاشة 

بواسطة احلاسوب 
)حتليل موضوعي(

رَفق  ميكن أن تحُ
مبلف العّينة وثائق 
إلكترونية مع القصة 
املرضية للمريض 
ونتائج الفحوص 
املختبرية املتنّوعة

ميكن ملدققني عدة في الوقت 
نفسه أن يشاهدوا 

ويتناقشوا حول 
الشرائح املحُرقَمنة 

والوثائق الطّبية 
املساعدة
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إحدى العقبات املفتاحية في وجه الرؤية 
الس������ابقة هي ببس������اطة إنتاج صورة رقمية 
عاليـــة املَْيـــز high-resolution للعّين������ة عل������ى 
الش������ريحة، وهي مهمة أصعب مّما قد تبدو 
عليه ظاهريا. وفي بدايات تس������عينات القرن 
العش������رين بدأ بع������ض الپاثولوجيني بتجربة 
املقاربـــات الرقميـــة digital approaches عن 
طري������ق وضع كامي������را رقمية ببس������اطة على 
العدس������ة العيني������ة للمجهر، ومن ث������م التقاط 
الصور بواس������طتها. وبغّض النظر عن كون 
هذه الطريقة صعبة وخرقاء، فإنها فشلت في 

توفير درجة املَْيز املطلوبة.
ر  ف������ي الپاثولوجيا الرقمية الراهنة حُتضَّ
الش������ريحة بالطريقة االعتيادي������ة، ولكن يتّم 
 .scanner حتميلها الحقا إلى ماسحة ضوئية
وفي داخل املاسحة تتحرك العدسة اجلسمية 
للمجهر، وهي عدسة مكّبرة بشكل أساسي 
جيئة وذهابا فوق الشريحة، وُتلَتقط الصورة 
بواسطة تقانة تصويرية مثل كاميرا عنصر 
َقْرن شحني (CCD))1(. وتأخذ سرعة اإلجراء 
دورا جوهريا في الپاثولوجيا الرقمية. فعلى 
س������بيل املثال، تس������تطيع املاسحة في شركة 
آپيري������و أن ترقِم������ن عّينة منوذجي������ة – يبلغ 
ط������ول ُبْعدها اجلانبي نح������و 15 مّليمترا، أو 
ما يقارب أبع������اد طابع بريد عادي - بدرجة 
َمْيز تبلغ 0.5 ِميك������رون لكل عنصورة خالل 

دقيقتني تقريبا.
متثِّل األرقام الس������ابقة حتّديا أساسيا، 
كتل������ك  واح������دة،  ش������ريحة  َرقمن������ة  إّن  إذ 
املوصوف������ة أعاله ال أكثر، إل������ى درجة املَيز 
الالزمة من أجل الرؤي������ة التفصيلية تتطلَّب 
900 ملي������ون عنص������ورة. وللمقارنة نذكر أّن 

صورة فوتوغرافي������ة أبعادها 4×5 بوصات 
يت������ّم مس������حها بدرجة َمْيز تبل������غ 300 نقطة 

ف������ي البوصة –وه������ي درجة َمْي������ز معيارية 
ن من 1.8 مليون  للطباعة في املجالت- تتكوَّ
عنص������ورة فق������ط. وهكذا نرى أنَّ ش������ريحة 
الپاثولوجي������ا املُرقمن������ة تتطلَّ������ب مقدارا من 
العنصورات يبل������غ 500 ضعف ذلك الرقم. 
ويستلزم تس������ريع رقمنة الصور استخدام 
معّدات إلكترونية أسرع في كّل من جتميع 
البيانات ومعاجلتها. وتقوم بعض املاسحات 
باحلص������ول عل������ى ص������ورة من الش������ريحة 
الزجاجية في قطع صغيرة مربعة الش������كل 
ُتدعى البالطات tiles، وتربطها البرمجيات 
ل شريحة  احلاس������وبية بعد ذلك معا لتش������كِّ
رقمية كاملة. بينما تقوم أجهزة أخرى –مثل 
تلك التي في شركة آپيريو - مبسح الشريحة 
في شرائط stripes )كما تفعل آلة الفاكس(، 

وتولِّد الصورة خالل هذه احلركة.
ولكن مهما كانت السرعة التي تعمل بها 
املاسحة الضوئية، فإّن هذه السرعة لن تكون 
كافي������ة. يق������ول  <J. ه������و> ]االختصاصي في 
پاثولوجيا اجللد من املركز الطبي في جامعة 
پيس������بورگ[: »نحن نحضر على األرجح 1.5 
مليون شريحة زجاجية سنويا، هذا من دون 
نات خاصة.  حساب الشرائح التي تعالج مبلوِّ
فلو قامت ماسحة واحدة بإجناز شريحة كل 
دقيقتني، الستلزم قيامها مبسح شرائح ذلك 
املركز الطبي في سنة واحدة ما يعادل ثالثة 
ماليني دقيقة: أي أكثر من خمس سنوات من 
املس������ح املستمر 24 س������اعة في اليوم وسبعة 

أيام في األسبوع.

هل الطريقة الرقمية
جّيدة بدرجة كافية؟)٭٭(

السؤال اآلخر الذي يتبادر إلى الذهن هو 
م������ا إذا كان الپاثولوجي������ون الذين يفحصون 
الشرائح القادمة من شركة آپيريو وغيرها من 
الشركات والظاهرة على شاشة احلاسوب، 
يس������تطيعون متييز الش������ذوذات النس������يجية 

WHAT'S THE HOLDUP? )٭(
Is Digital Good Enough? )٭٭(

charge-coupled device )1(

ما هو العامل 
ر؟ )٭( املؤخِّ

إّن التقانة الرقمية موجودة في 
كّل مكان. إذن فلماذا لم تحُستعَمل 

الشرائح الرقمية منذ عقود من 
الزمن؟ يكمن اجلواب عن هذا 

السؤال في حجم امللفات التي يتّم 
تخزين الشرائح فيها. إذ إّن رقَمنة 

شريحة واحدة ذات حجم يقارب 
طابع بريدي تتطلَّب 900 مليون 

عنصورة، أي أكثر بنحو 500 ضعف 
من العدد الالزم لصورة فوتوغرافية 
َسح بدرجة  قياسها 4×5 بوصات تحُ

َمْيز 300 نقطة في البوصة.

األصل: صورة قياسها 4×5 بوصات
درجة امِلْيز: 300 نقطة في البوصة 

)املقدار العياري للطباعة(
مقدار العنصورات الكلي: 1.8 مليون 

................................................................

األصل: شريحة قياسها 15×15 مّليمترا
درجة امِلْيز: 0.5 ِميكرون لكل عنصورة

مقدار العنصورات الكلي: 900 مليون

صورة قياسها 4×5 بوصات

شريحة قياسها 
15×15 مّليمترا
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بدرجة اجلودة نفس������ها الت������ي يقدرون عليها 
وهم يفحصون الش������رائح املعيارية بواسطة 
املجاهر. وقد قام <M .D. جوكيك> وبعض من 
زمالئه في املركز الطبي في پيسبورگ مبقارنة 
الپاثولوجيا التقليدي������ة بالتقانات الرقمية في 
مقالة ُنشرت في مجلة )الپاثولوجيا البشرية 
Human Pathology( في عام 2006. وفي معظم 

األحيان وجد هؤالء الپاثولوجيون أّن امللفات 
الرقمية تقارب باجلودة ش������رائح الدراس������ة 
املجهري������ة من ناحية متكينهم من تش������خيص 

األمراض بواسطة تفّحص الصور.
إذا كانت ج������ودة الپاثولوجي������ا الرقمية 
تعادل جودة الطرق القدمية العهد ال أكثر، 
فما الذي ميكن أن يجعلها أفضل منها؟ إّن 
القدرة على التشاُرك في الشرائح هي أحد 
األجوبة عن هذا السؤال. وعلى سبيل املثال، 
 Net Image Server م نيت إمييج يعمل مخدِّ
باملش������اركة مع برمجيات املشاهدة أوليڤيا 
OlyVIA م������ن ش������ركة أوليمپ������وس بطريقة 

مشابهة إلى حّد بعيد لصفحة اعتيادية في 
شبكة اإلنترنت. وبدال من إرسال الشرائح 
املُرقَمن������ة –التي ميكن أن يبلغ حجمها عدة 
گيگابايت أو أكث������ر )أي فيها من املعلومات 
مبق������دار ما ميكن أن حتتويها ثالثة أقراص 
مدمج������ة(- تولِّد ه������ذه البرمجيات ما مياثل 
املس������تودع للش������رائح على موقع في شبكة 

م ما. اإلنترنت أو ضمن مخدِّ
عندما ينقر الپاثولوجي على وصلة عقلة 
إصبـــع thumbnail إلكترونية، تقوم برمجيات 
أوليمپوس بتحميل ما يكفي من الصورة مللء 
صندوق عرض على الشاش������ة. وهذا يش������به 
كثيرا البحث عن عنوان ما عن طريق برنامج 
گـــوگل إيـــرث Google Earth، حي������ث يحصل 
مس������تخدم البرنام������ج على صن������دوق عرض 
مماثل لصورة من القمر الصنعي. ويستطيع 
املش������اهد أن يرى مقدارا أكب������ر من صورة 
القمر الصنعي عن طريق النقر ببساطة على 
فأرة احلاسوب وسحبها. وميكن إجراء األمر 
نفسه بواسطة برمجيات أوليڤيا. وإذا أرسل 

الپاثولوج������ي فقط أقس������اما جزئية من ملف 
كبير، فإّن اآلخرين يستطيعون رؤية الصور 
املرقمنة لأنس������جة عن طريق خط اشـــتراك 
رقمي )DSL( )1( أو  وصلة ِكبل)cable )2 رابطة 

بشبكة اإلنترنت.
ومع أّن التش������اُرك اإللكتروني س������يجعل 
استشارة الپاثولوجيني لبعضهم بعضا أمرا 
أكثر سهولة وأسرع، فإّن هذه املّيزة وحدها 
ال جتلب قدرات جديدة متاما إلى مهنة الطب. 
وفي املقابل، ميكن أن يؤّدي حتليل الصورة 
احمُلوَس������ب إلى حدوث تغيير ج������ذري . لقد 
رت ش������ركة آپيريو وغيرها من الشركات  طوَّ
برمجيات حتليلي������ة، وتعمل حاليا على إنتاج 

نسخ متقّدمة منها.
ف������ي بع������ض احل������االت املعّين������ة - مثل 
تفّحص صور س������رطان الثدي- يس������تطيع 
الپاثولوجي������ون حالي������ا أن ينتقلوا فعال إلى 
احلقبة الرقمية. فعلى س������بيل املثال، ينتج 
نحو ربع حاالت س������رطان الثدي مستويات 
عالية بشكل شاذ من پروتني ُيدعى مستقبلة 
عامل النمو البشـــروي لدى اإلنسان-2)3(  
أواختص������ارا HER2. وميكن كش������ف هذا 
الپروتني في عّينات نس������يج الثدي بواسطة 
تلوي������ن الپروت������ني املذكور بحيث نس������تطيع 

رؤيته في الشريحة النسيجية.
كان الپاثولوجيون يقومون تقليديا بفحص 
تلك الشرائح باحثني عن شدة التلوين وعدد 
اخلاليا الت������ي أخذت اللون. ولكن التقديرات 
البصرية للمدى ال������ذي يبلغه التلوين )قياس 
ش������ّدته( ميكن أن تختلف إل������ى حّد كبير بني 
پاثولوج������ي وآخ������ر. بينم������ا تعط������ي الرقَمنة 
-عندما جُتَمع مع برمجيات تقيس الشدة في 
كل عنصورة- قياس������ات كمية للشدة ، وهذا 
ما يسمح للتحليالت بأن تصبح أكثر اتساقا 

وأكثر جدارة باالعتماد عليها.
حت������ى اآلن، فإن وكال������ة الغ������ذاء والدواء 
األمريكي������ة ل������م ُترخص تفس������ير الش������رائح 

digital subscriber line )1(
)2( ِكبل تعريب ل� cable جمعها ِكبال قياسا بَحبل جمعها ِحبال.

human epidermal growth factor receptor 2 )3(
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 HER2 الرقمية اخلاصة مبس������تويات الپروتني
على شاش������ة مرقاب حاس������وبية إاّل إلى تقانة 
 Bio-Imagene آپيري������و وتقانة بيـــو إمياجـــني
في مدينة س������انيڤايل بوالية كاليفورنيا. ومع 
هذا يأمل رؤساء شركات الپاثولوجيا الرقمية 
بأّن تراخيص أكثر ه������ي في طور احلصول، 
وأّن التقانات املعنية س������وف تس������تمر بالتقّدم 
والتط������ّور. يق������ول <G. كارتراي������ت> ]رئي������س 
أومنيك������س Omnyx، وهي ش������ركة پاثولوجيا 
رقمية موجودة في پيسبورگ[: »ميكن أن يريك 
احلاسوب في املستقبل –وحتى املستقبل غير 
البعيد جدا- أش������ياء قد ال تستطيع عيناك أن 
تراها«. وكمثال على ذلك يتخيَّل <كارترايت> 
نات  أن الپاثولوجي������ني يريدون معرفة كمية ملوِّ
عدة موجودة على الش������ريحة نفسها. ويشرح 
نات،  األمر قائال: »لو كانت هناك خمس������ة ملوِّ
وكنَت تريد أن حتكم على ش������ّدتها بواس������طة 
العني البش������رية، حينها يج������ب عليك أاّل تفكر 
في األمر على اإلطالق، فمن املس������تحيل عليَك 
فعل ذلك. وفي املقابل، ُيعتبر شيئا سهال إلى 
حّد ما بالنسبة إلى احلاسوب أن يحلِّل ش����دة 

األلوان املختلفة.«

عوائق مستقبلية)٭(
يعرض العديد من الش������ركات برمجيات 
صاحلة لالستخدام في البيئة السريرية، ومع 
ذلك فإنه م������ن الضروري إغراء الپاثولوجيني 
أنفس������هم بأن يس������تعملوا ه������ذه املنظومات. 
ز  وللمس������اعدة على حتقيق ه������ذا الهدف يركِّ
رو البرام������ج عل������ى إنت������اج »مقصورة  مط������وِّ
خاصة« للپاثولوجيني، حيث تستطيع شاشة 
املرق������اب أن تعرض الش������رائح الرقمية لعّينة 
ضخمة متَّ اس������تئصالها بواسطة اجلراحة، 
جنبا إلى جنب مع القصة املرضية للمريض 
ص نتائج الفحوص األخرى  ومع تقارير تلخِّ

عة. املتنوِّ
يقول <سونكس������ن>: »لتحقيق هذا األمر 
سوف يلزم عدة سنوات، فأنت حتتاج إلى أن 
تدمج معلومات الشريحة الرقمية في منظومة 

املعلومات املختبرية للمستشفى وفي منظومة 
قسم األش������عة وفي منظومات أخرى أيضا. 
وس������وف حتتاج إل������ى جميع تلك الوس������ائل 
ن من حتقيق التش������اُرك  الوس������يطة كي تتمكَّ
املطلوب«. ويضيف قائال: »إّن تلك الوس������ائل 
الوس������يطة يتّم تأسيس������ها بش������كل انفرادي 
واحدة واحدة، وكل وس������يلة وسيطة منها يتّم 

تصنيعها حسب الطلب.«
وعلى الرغم من التحّديات فقد استطاعت 
الپاثولوجي������ا الرقمية أن تدخ������ل بالفعل إلى 
املمارس������ة الس������ريرية، ولكنها تبدأ بذلك عن 
طريق منافذ مناسبة لها، كما في حالة تقّصي 
بس������رطان  markers اخلاص������ة  الواســـمات 
الث������دي. يقول <كارتراي������ت>: »ميكن أن يبدأ 
الرقمية  الپاثولوجيا  باس������تعمال  املستشفى 
للتعاُمل مع 20 في املئة من العّينات فيه، ومن 
������ع نطاق ذلك خالل عدة سنوات من  ثمَّ يوسِّ
الزمن. فال أحد سوف يتوقَّف بشكل فجائي 
وكامل عّما اعتاد عليه على صعيد استبدال 

املجاهر التقليدية.«
س������وف تؤدي مقاومة التغيير دائما إلى 
ح <هو>: »إّن  التباط������ؤ والتلكؤ، وكما يص������رِّ
الپاثولوجي يش������عر باالرتي������اح وهو يتعامل 
م������ع املجهر، فاملجهر أداة تش������به في قيمتها 
س������ّماعة الطبيب أو مشرط اجلّراح. إنه نوع 
من االمت������داد ألنامل أصابعن������ا، لذلك توجد 

مقاومة فعلية ضد التخّلي عن املجاهر.«
خط������وة إث������ر خطوة س������وف تس������تمر 
الپاثولوجيا الرقمية بش������ّق طريقها ضمن 
مج������ال الپاثولوجي������ا الس������ريرية، وخالل 
س������يرها ف������ي ه������ذا الطريق س������وف متتّد 
وتوسع نطاقها داخل حقل الطب الشرعي 
)العدلي(. وس������وف يتفاعل الپاثولوجيون 
دون  مع بعضهم أكثر من قبل، وسوف يحدِّ
املواصفات الكمية أكثر من قبل، كما سوف 
رون بشكل متزايد طرقا موضوعية من  يطوِّ
أجل تش������خيص األمراض ومن أجل تقييم 

مدى جودة املعاجلات وجناعتها.        <
Future Fixes )٭(

مراجع لالستزادة
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تنظيف الهواء من الكربون)٭(
ثمة آالت المتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من اجلو

ُض من االحترار العاملي)1( . حتّد من زيادة تركيزه، وقد تنقصه َفُتَخفِّ
<S .K. الكنر>

مفاهيم مفتاحية
<  إن اآلالت ذات املراشح 

filters واحملتوية على مواد 

ماصة  sorbent ترتبط 
بغاز ثاني أكسيد الكربون 

فتسحبه من الهواء.

<  عند تصنيع هذه اآلالت على 
مقياس واسع، ميكن أن تكون 

تكلفة امتصاص الطن من 
غاز ثاني أكسيد الكربون 30 

دوالرا، وهي أقل بكثير من 
التكلفة التي تبلغ اآلن 100 

دوالر أو أكثر، للتزويد بغاز 
ثاني أكسيد الكربون على 

نطاق جتاري. 

نة،  <  باستعمال ماصات ُمحسَّ
ميكن لعشرة ماليني آلة 

ماصة يتم نشرها عبر الكرة 
األرضية أن تخفض تركيز 
غاز ثاني أكسيد الكربون 
مبقدار خمسة أجزاء في 

املليون (ppm5) كل عام، وهو 
انخفاض أسرع من ازدياد 
هذا الغاز في اجلو حاليا. 

محررو ساينتفيك أمريكان

بلغت نس������بة غاز ثاني أكس������يد الكربون 
في اجلو حدا ال جت������وز زيادته. وتبني جميع 
املؤش������رات أنه ل������ن يتناق������ض إذ إن تركيزه 
في اجلو سيس������تمر باالرتفاع لعقود قادمة. 
وعل������ى الرغم م������ن اآلمال الكبي������رة املعقودة 
على مص������ادر الطاقة املتجددة، إال أن الدول 
املتقدمة والنامية ستستمر بإحراق مزيد من 
النفط والفحم والغاز الطبيعي في املستقبل.

وفي وسائل النقل مازالت بدائل البترول 
املس������تعملة بعيدة املن������ال. فتخزي������ن الطاقة 
الكهربائية على منت وسائل النقل الكهربائية 
صع������ب؛ فبطاري������ة ذات كتلة معين������ة تخزن 
أقل م������ن 1 في املئ������ة فقط م������ن الطاقة التي 
تعطيها الكتلة نفس������ها من الگازولني )بنزين 
الس������يارات(. كم������ا أن حجم املس������تودع في 
وس������ائل النقل املعتمدة على الهدروجني أكبر 
عشر مرات من حجم مس������تودع الگازولني، 
إضاف������ة إلى أن خزان الضغط العالي الالزم 
حلفظه ثقيل جدا. وقد قامت بعض الطائرات 
برحالت رائدة اس������تعمل فيها وقود نفاثات 
مستخرج من الكتلة احليوية، إال أنه ُيشك في 
إمكانية إنتاج الوقود احليوي بكميات تكفي 
حاجة الطائ������رات... أو البواخر إضافة إلى 

ارتفاع تكلفته. 
والس������ؤال الذي يطرح نفسه كيف ميكن 
احلفاظ على تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 
عند حده الذي يبلغ اآلن 389 جزءا من املليون؟ 
فإذا كنا النستطيع استعمال ضروب الوقود 
احلاوي على الكربون، ف������إن أحد اخليارات 
املتاحة هو سحب غاز ثاني أكسيد الكربون 

من الهواء. كما ميكن لتوسيع مساحة الغابات 
في العالم أن يساعد على امتصاص جزء من 
الغاز، إال أن البشر ينتجون مقادير هائلة من 
الغاز بحيث إن املساحة املتاحة للغابات على 
س������طح الكرة األرضية ال تكفي المتصاصه. 
������حة التي  وحلس������ن احلظ، فإن اآلالت املرشِّ
ميكن اعتبارها أش������جارا صنعية تس������تطيع 
امتصاص كميات من غاز الكربون أكبر من 

األشجار الطبيعية ذات احلجم نفسه.
وتق������وم مجموعات بحث عدة بدراس������ة 
مناذج أولية ملثل ه������ذه اآلالت، ومنها معهد 
جورجي������ا للتقان������ة، وجامعة كال������گاري في 
ألبرتا بكن������دا ومعهد التقانة السويس������ري 
الفدرالي في مدينة زيوريخ، وفريقا األبحاث 
اللذان أش������ارك فيهما في جامعة كولومبيا 
ومركز أبحاث التقانات العاملية في توسون 
بأريزون������ا. ]انظر: »عمليات متنافس������ة« في 
الصفح������ة 38[. وجميع من������اذج هذه اآلالت 
تعتم������د على مبدأ واحد وه������و إمرار الهواء 
 sorbent »من خالل بنية حتوي مادة »ماصة
ترتبط كيميائيا بغاز ثاني أكسيد الكربون، 
أما غازات النتروجني واألكسجني والعناصر 

األخرى فتنطلق في اجلو.
يعتمد عمل ه������ذه اآلالت على مبدأ واحد 
وه������و امتص������اص كميات ضخم������ة من غاز 
الكربون اجلوي بهدف احلد من تغيُّر املناخ، 
ولي������س هذا املفهوم بجديد، إذ إنه اس������تعمل 
منذ عقود ع������دة لتنظيف الهواء من غاز ثاني 

WASHING CARBON OUT OF THE AIR )�(
global warming )1(
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أكس������يد الكربون في الغواص������ات ومركبات 
الفضاء وكذل������ك لتنظيف الهواء املس������تعمل 
للحص������ول على النتروجني الس������ائل. وهناك 
العديد من الطرائ������ق الكيميائية إلمتام عملية 
التنظيف، إال أن امل������واد املاصة ) املاّصات( 
الصلب������ة أفضل م������ن غيرها ألنها تس������تهلك 
طاقة أقل للقيام بعملية االمتصاص والغسل، 
مقارنة باملواد املاصة األخرى. وتبي�ّن النماذج 
الصغيرة األولى أن انتشار استعمال اآلالت 
التي تعتمد على املاصات الصلبة على نطاق 
واسع ميكن أن يؤدي إلى وقف ارتفاع نسبة 
غاز ثاني أكس������يد الكربون في اجلو، وحتى 
إنها ميكن أن تعكس اجتاه ازدياد نسبة هذا 

الغاز بحيث تتناقص نسبته في اجلو. 

ح كبير واحد)٭( ُمرشِّ
تأت������ي اآلالت املاصة لغاز ثاني أكس������يد 
الكربون بأش������كال وحجوم مختلفة، كما هو 
احلال عند نظيراتها من األشجار. والنماذج 
األولية ل������آالت املعروض������ة، والتي جتاوزت 
مرحلة التج������ارب املختبرية، يجب أن متتص 
الواحدة منها كمية من ثاني أكسيد الكربون 
تتراوح بني ط������ن ومئات عدة من األطنان في 
ر في  اليوم الواحد. ويعطين������ا النموذج املطوَّ
جامعة كولومبيا وفي »مركز أبحاث التقانات 
العاملية« مثاال على كيفية تطبيق هذه التقانة. 

حيث ترتب ألياف املادة املاصة على ش������كل 
ألواح مس������توية قائم������ة، ارتفاعه������ا 2.5 متر 
وعرضه������ا متر واحد، وُتش������به في ش������كلها 
مرش������حات األفران. وتدور األل������واح القائمة 
على س������كة دائرية أفقي������ة ُمركبة فوق حاوية 
شحن shipping container عيارية مقاسها 40 
قدما )12.2 متر( ]انظر الشكل في الصفحة 
املقابلة[. وُتعرَّض هذه األلواح للهواء وعندما 
ميت������ص اللوح أعظم م������ا ميكنه من غاز ثاني 
أكس������يد الكرب������ون يترك الس������كة ويهبط إلى 
حجرة التجدي���د regeneration chamber في 
داخل احلاوية حيث ُيفَصل غاز ثاني أكسيد 
الكربون من امل������ادة املاّصة وُيضَغط لتحويله 
د بعد ذلك إلى  إلى س������ائل. ُيعاد اللوح املجدَّ
السكة من جديد ليعود إلى امتصاص املزيد 

من غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء.
ميكن اس������تخدام ثاني أكس������يد الكربون 
الذي مت جتميعه باستخدام آالت جمع الهواء 
في الصناعة وبجدوى اقتصادية، كما ميكن 
أن ُينقل بأنابيب حتت األرض، كما هو احلال 
في األنظم������ة التجريبية المتصاص غاز ثاني 
أكس������يد الكربون وتخزينه وفق أنظمة تخزين 
تستخدم في محطات توليد الكهرباء القائمة 
على إحراق الفحم. كما أن هناك بديال مغريا 
يتمثل باس������تعمال غاز ثاني أكسيد الكربون 
الناجت كمادة أولية الصطناع ضروب الوقود 

One Big Filter )�(
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]تصميم اآللة[
كاروسيل الكربون)٭(

في مخطط مركز أبحاث التقانات العاملية يسري الهواء من خالل 
راتنجية تدور ببطء على سكة بحيث ميتصُّ غاز   filters مراشح 
يقوم  بالغاز،  املراشح  هذه  تشب�ّع  وبعد  الكربون.  أكسيد  ثاني 
مصعد بفّك املرشح ثم ينزله إلى حاوية الشحن حيث ينتقل إلى 
إحدى حجرات التجديد الست التي يتم فيها امتصاص غاز ثاني 
وبعد  األسفل(.  في  الترشيح  )ألواح  املرشح  من  الكربون  أكسيد 
ذلك، يعود املصعُد فيرفع املرشح النظيف ويعيده إلى مكانه على 

السكة كي يبدأ بقنص الغاز من اجلّوّ من جديد.

تقوم املراشح املكّونة من ألياف مغطاة 
بأيونات الكربونات السالبة الشحنة 

CO3) بقنص غاز ثاني أكسيد 
2-)

الكربون عندما مير الهواء من خاللها. 
ذلك أن أيونات الكربونات السالبة 

 (H+) الشحنة ترتبط بأيونات الهدروجني
اآلتية من جزيئات املاء (H2O) املتبقي وينتج 
من هذا التفاعل أيونات الكربونات احلامضة 
 (OH-) ترتبط أيونات الهدروكسيد .(HCO3

-)
املتبقية من إغالل جزئيات املاء بجزيئات ثاني أكسيد 

.ن كربونات حامضة أيضا الكربون وتكوِّ

تنظيف املرشح يبدأ بتخلية 
 . الهواء من احلجرة
ذ املاء فتنحل  بعدئذ يرذَّ

الكربونات احلامضة 
املوجودة على األلياف 
متحولة إلى كربونات 

 . وثاني أكسيد الكربون
ُيخّلى غاز ثاني أكسيد 

الكربون وُيضَغط متحوال 
إلى سائل حيث يخّزن أو 

 . يستعمل في الصناعة
يجمع املاء عبر مجرى 

. صرف

➊➋➌➍

ضاغطة
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الس������ائل التي ميكن استخدامها في وسائل 
النقل. فباس������تعمال الكهرباء ميكن نزع ذرة 
أكس������جني من غ������از ثاني أكس������يد الكربون 
وحتويله إل������ى غ������از أول أكس���يد الكربون 
(CO) وكذل������ك ن������زع ذرة أكس������جني من املاء 

H2O وحتويل������ه إلى هدروجني H2 ويطلق على 

املزيج الناجت (H2+CO) اسم غاز االصطناع 
synthesis gas، وال������ذي ميكن احلصول عليه 

صناعيا بطرق أخرى؛ وقد استعمل منذ قرن 
من الزمن تقريبا ف������ي إنتاج ضروب الوقود 
وضروب البالس������تيك. وتقوم شركة ساسول 
Sasol للطاقة في جنوب إفريقيا منذ س������نني 

طويل������ة بإنت������اج بنزين الس������يارات الصنعي 
والديزل ب������دءا من غاز االصطناع الناجت من 
الفحم. وهك������ذا، فإن امتص������اص غاز ثاني 
أكس������يد الكربون من الهواء باآلالت ميكن أن 
ميحي مفعول االنبعاثات الناجتة من املَْرَكبات 
التي تس������تعمل ضروب الوقود األحفوري أو 
إنه في الوقت نفس������ه ميكن أن يس������اعد على 
االس������تعاضة عن الوقود األحفوري بسوائل 
صنعية ال حتتاج إلى أي من عمليات التعدين 
أو احلفر للحصول على الفحم أو البترول أو 

الغاز الطبيعي.
 ومما ال شك فيه أن آالت امتصاص غاز 
ثاني أكس������يد الكربون يج������ب أن تتوفر فيها 
ش������روط أخرى إضافة إلى فعلها الكيميائي، 
������ة، وذات تكلف������ة مقبول������ة،  كأن تك������ون عمليَّ
واقتصادي������ة طاقيا. فاحلجم الصغير جلهاز 
االمتص������اص ُمتطّلب رئيس������ي. فف������ي اليوم 
الواح������د ميرُّ أكثر من 700 كيلوغرام من غاز 
ثاني أكسيد الكربون خالل فتحة مساحتها 
تساوي مس������احة باب غرفة، مبستوى أرض 
الغرفة أو إلى األعلى، أي إنها معّرضة لسرعة 
ريح قدرها ستة أمتار في الثانية، وهي سرعة 
الريح في موق������ع طاحونة هواء. وهذه الكمية 
من غاز ثاني أكس������يد الكربون تعادل انبعاثه 
الناجتة من ثالثة عشر شخصا في الواليات 
املتحدة خالل الفترة الزمنية نفس������ها. وقد ال 
مير الهواء في اآللة بسرعات كبيرة، كما أن 
عملية الترش������يح قد ُتبطئ س������رعة اجلريان، 

إضافة إل������ى أن احتمال االمتصاص الكامل 
غي������ر وارد، وعلى الرغ������م من جميع ذلك فإن 
آل������ة امتصاص الهواء وجمعه يجب أن تكون 

صغيرة احلجم.
وعند تقييم التكلفة جند أنها تتأثر بعاملني 
رئيسيني أولهما امتصاص غاز ثاني أكسيد 
الكرب������ون من اله������واء، وثانيهما اس������ترجاع 
الكربون من املادة املاّصة. فباملقارنة بطواحني 
الهواء، أدركُت منذ البداية أن تكلفة ترش������يح 
اله������واء بامل������ادة املاصة صغي������رة. أما تكلفة 
العملية التالية وهي حترير غاز ثاني أكسيد 
الكربون م������ن املادة املاصة فتش������كل غالبية 
التكلف������ة اإلجمالية. ومع ذل������ك، فإن تنظيف 
اله������واء بديل عملي يفض������ل تنظيف مداخن 
ماليني املْرَكب������ات؛ ألن حجما كبيرا من غاز 
ثاني أكس������يد الكربون يجب خزنه على منت 
كل مركبة وإعادت������ه إلى مركز التجميع فيما 
بعد. )كل كيلوغرام م������ن البنزين يعطي عند 
احتراقه ثالث������ة كيلوغرامات م������ن غاز ثاني 
أكس������يد الكربون(. وهذا يعن������ي أن تنظيف 

الهواء احمليط عملية فضلى.

ماص صلب أو سائل)٭٭(
امل������اص اجليد، كيميائيا، هو املاص الذي 
يرتب������ط بغاز ثاني أكس������يد الكربون بش������دة 
ولكنه، في الوقت نفسه، يحّرره بسهولة دون 
تكلف������ة كبيرة. يبلغ تركيز غاز ثاني أكس������يد 
الكربون ف������ي الهواء اجلوي نح������و 0.04 في 
املئة، مقارنة ب�10 إلى 15 في املئة في مداخن 
احتراق الفحم. وقوة املاص املطلوبة تختلف 
قليال باختالف تركيز غاز الكربون، فماصات 
آالت تنظيف الهواء س������تكون بقوة املاّصات 

املستعملة في تنظيف غازات املداخن.
ل  واملاصات نوعان صلبة وسائلة. وُتَفضَّ
السائلة منها على الصلبة لسهولة نقلها بني 
مكان جتميع الغاز ومكان جتديدها. واملهم في 
العملية هو تأمني السطح الكافي من السائل 
المتصاص الغاز من احمليط، األمر الذي أمكن 

PLANETARY PLAN )�(
Wet Sorbent or Dry )��(

خطة عاملية)٭(
خطة لتبطيء االرتفاع في درجة 

حرارة األرض

10 ماليني
آلة امتصاص توزع على سطح الكرة 

األرضية.

10 أطنان
من ثاني أكسيد الكربون تسحبها اآللة 

الواحدة من الهواء يوميا بعد األخذ بعني 
االعتبار االنبعاثات الناشئة عن مصادر 

الطاقة التي حتتاج إليها اآلالت.

36 گيگاطن
من غاز ثاني أكسيد الكربون ميكن نزعها 

من اجلو سنويا.

MMP 5
خمسة أجزاء في املليون هو مقدار 

االنخفاض السنوي بتركيز غاز ثاني 
أكسيد الكربون في جو األرض، وهو 
تركيز يبلغ اآلن 389 جزءا في املليون.
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للمهندسني الكيميائيني إيجاد الطرق الكفيلة 
بتحقيقه. فعلى سبيل املثال، فإن املاص الذي 
يس������تعمله <D. كايت> في جامع������ة كالگاري 
وكذلك شركة هندس���ة الكرب���ون)1( اجلديدة، 
ن من س������ائل هدروكس������يد الصوديوم  مك������وَّ
الذي يجري ضمن س������طوح بالستيكية ينَفخ 
خاللها الهواء مبروحة. إن حتريك الس������ائل 
عملية سهلة، إال أن قوة ارتباط غاز الكربون 
بالهدروكسيد كبيرة لدرجة جتعل إزاحته من 

املاص صعبة نسبيا.
ومتتاز املاص������ات الصلبة بإمكانية جعل 
سطوحها الصلبة خش������نة، األمر الذي يزيد 
من مواقع ارتباط جزيئات غاز ثاني أكس������يد 
الكربون، ومن َثّم زي������ادة معدل االرتباط. إاّل 
أن حتري������ك املاصات الصلب������ة من حجرات 
التجديد وإليها أصعب من حتريك املاصات 
الس������ائلة. وتعمل مؤسس������ة جتارية شريكة، 
تدعى الثرموس���تات العاملي���ة)2( والتي تقوم 
بأبحاثه������ا في معهد جورجي������ا للتقانة، على 
حترير غاز ثاني أكسيد الكربون من املاصات 

الصلبة بالتسخني.
يعتمد كل من املاصات الصلبة والسائلة 
عل������ى تفاع������ل حم������ض - قاعدة )أس������اس( 
املعروف في الكيمياء. فغاز الكربون حمضي، 
ومعظم املاصات قلوية. ويتفاعل احلمض مع 
األس������اس مكونا ملحا. فعلى س������بيل املثال، 
يتفاعل هدروكس������يد الصودي������وم، املعروف 
باسم الصودا الكاوية )وهو ماص قوي( مع 
غاز ثاني أكس������يد الكربون مكونا كربونات 
الصودي���وم soda ash )رم������اد الص������ودا أو 

ص������ودا الغس������يل(. وكربون������ات الصوديوم 
قلوية تقوم بامتصاص كمية إضافية من غاز 
ثاني أكسيد الكربون متحولة إلى كربونات 
الصودي���وم احلامض���ة NaHCO3 )ص������ودا 
اخلْبز(، وهي قلوية أيضا. وجتري تفاعالت 

كيميائية مشابهة في املاصات األخرى.
نظريا، ميك������ن إزاحة غاز ثاني أكس������يد 
الكرب������ون من الكربون������ات احلامضة متحولة 
إلى هدروكس������يد، أي إن امل������اص يعود إلى 
حالته التي اس������تعمل فيها في البدء، وهكذا 
ميك�ن إع��ادة ت���دوي������ر املاص. ولكن، عم��ليا، 
ال جتري عمليات التجديد إال بش������كل جزئي. 
فإما أن ُينزع جزيء ثاني أكسيد الكربون من 
الكربونات احلامضة وينتج كربونات أو ُينزع 
ثاني أكسيد الكربون من الكربونات ويتحول 
إلى هدروكس������يد الصودي������وم. وإن التحول 
إل������ى الكربونات  من الكربون������ات احلامضة 
وبالعكس عملية ُفضل������ى ألن الطاقة الالزمة 
لتحرير غاز ثاني أكسيد الكربون من املاص 

بعد ارتباطه به تكون أقل.
وهن������اك أصن������اف أخرى م������ن املاّصات 
املبتك������رة التي يتم فيها التحول من كربونات 
إلى كربون������ات حامضة وبالعك������س، ومنها 
الصن������ف الذي يدعى املب����ادالت الراتنجية 
األنيونية anion exchange resins )الس������البة 
الش������حنة( الش������بيهة بالبالس������تيك، فه������ذه 
لها  الكربوناتي������ة  )اللدائ������ن(  الپوليمي������رات 
تطبيق������ات متنوعة منها حتضير املاء اخلالي 

SELLING CO2 )�(
Carbon Engineering )1(

Global Thermostat )2(

مبيع ثاني أكسيد 
الكربون)٭(

إن غاز ثاني أكسيد الكربون املمتص 
من الهواء ميكن حجزه حتت األرض 

أو بيعه لالستعمال كعامل تصنيع أو 
كمادة أولية في الصناعات احلالية 

واملستقبلية.

التطبيقات احلالية
< عامل ضغط لدفع النفط في احلقول 

النفطية ذات مردودية االسترداد العالية.

< صناعة املشروبات الغازية.

< عامل جتميد ألجنحة الدجاج.

التطبيقات املستقبلية
< مادة أولية الصطناع بنزين السيارات.

< مادة مغذية في مزارع الفطريات التي 
تنتج الوقود احليوي.

< مادة أولية لصناعة اإلسمنت الذي 
أساسه الكربونات.

استرداد النفط

إسمنت مزرعة فطريات
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ليرتفع الى احلد الالزم لتحويله إلى س������ائل 
)عش������رات عدة من الضغوط اجلوية حس������ب 
درجة احلرارة(. واملرحلة الثانية تتطلب طاقة 
أكبر بكثير م������ن املرحلة األولى، وفي جهازنا 
يبل������غ مجمل ما يلزم م������ن الطاقة المتصاص 
كيلوغرام واحد من غاز ثاني أكسيد الكربون 
نحو 1.1 ميگاجول م������ن الكهرباء. وللمقارنة، 
فإن كمية غاز ثاني أكس������يد الكربون املنبعثة 
في اجلو من محطات توليد الطاقة إلنتاج 1.1 
ميگاجول من الكهرب������اء في الواليات املتحدة 
تبلغ وسطيا 0.21 كيلوغرام فقط. وهذا يعني 
أن كمي������ة الغ������از التي متتصه������ا اآلالت أكبر 
بكثير من االنبعاثات الناجتة من توليد الطاقة 

الالزمة لعملها.
وتبل������غ التكلف������ة العملية للطاق������ة الالزمة 
المتصاص طن واحد من غاز ثاني أكس������يد 
الكرب������ون نحو 15 دوالرا، وهي ليس������ت أكبر 
بكثير من تكلفة غس������ل هذا الغاز من مداخن 
املعامل. وف������ي الوقت احلالي، على أية حال، 
ف������إن معظ������م التكلفة العائدة إلى نش������ر هذه 
الوحدات تعود إلى تكلفة تصنيعها وصيانتها، 
وهي تكلفة ستتناقص تدريجيا نتيجة الزدياد 
أرق������ام اإلنتاج. وأتوقع ش������خصيا أن تكون 
التكلفة ف������ي بداية األمر بح������دود 200 دوالر 
لكل طن من غاز ثاني أكسيد الكربون ُينتزع 
من الهواء، ولكن هذه التكلفة ستهبط بشكل 
س������ريع بازدياد تصنيع آالت امتصاص غاز 

ثاني أكسيد الكربون من الهواء.

م������ن األيون����ات ions. واأليونات املوجبة في 
هذا الراتنج ثابتة في مكانها، بينما األيونات 
الس������البة متحركة أي ميكن االستعاضة عن 
األيون الس������الب بأيون س������الب آخر بإمرار 
محلول س������ائل ف������ي الراتنج. وهك������ذا، فإن 
مجموعة من األيونات الس������البة املوجودة في 
محلول ميكن مبادلتها بأيونات سالبة أخرى 
بغسل الراتنج بهذا احمللول، وتكون النتيجة 
إحالل أيونات احمللول السالبة محل األيون 

السالب املتحرك في الراتنج.
وقد صنَّع مركز »أبحاث التقانات العاملية« 
راتنجا كربوناتيا من هذا النوع. فاملرشحات 
املصنوع������ة من هذا الراتن������ج اجلاف ُتعرَّض 
لرياح ُمذّخ������رة بغاز ثاني أكس������يد الكربون 
إلى درجة تتحول فيها الكربونات الس���البة 
CO3) املوجودة في الراتنج إلى 

الش���حنة (-2
كربونات حامضة، وبإمرار املاء على الراتنج 
ر ما امتصه الراتنج من ثاني أكس������يد  يتحرَّ
الكربون ويتحول الراتن������ج إلى كربونات من 
جديد. وعندما يجف الراتنج يبدأ بامتصاص 

ثاني أكسيد الكربون ثانية.
أم������ا ف������ي النظام ال������ذي خططن������اه، فقد 
استعملنا مرشحا يهبط إلى حجرة التجديد 
املوج������ودة داخل حاوي������ة الش������حن وُيَضخُّ 
الهواء إلطالقه خارج احلجرة، بينما يضاف 
امل������اء على هيئة رذاذ ضباب������ي على األغلب. 
ر غاز  وبالنتيج������ة، فإن الراتنج املرط������ب ُيحرِّ
ثان������ي أكس������يد الكرب������ون ال������ذي ُيَضخ إلى 
اخلارج ويضَغط لتحويله إلى س������ائل. ولهذا 
ل بخار املاء  الضغ������ط فعل آخر إذ إنه يح������وِّ
املتبقي إلى ماء نقي يس������حب ويستعمل من 
������ف، فإنه ُيرَفع إلى  جديد. أما املرش������ح املنظَّ
األعلى فوق حجرة التجديد لكي يجف ويعود 
إلى امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من 

جديد فوق حاوية الشحن.
تتطلب ه������ذه اآلالت طاقة ف������ي مرحلتني: 
األولى مرحلة ضخ اله������واء إلى خارج غرفة 
االسترجاع، والثانية مرحلة ضغط غاز ثاني 
أكس������يد الكربون الذي يبلغ ضغطه كس������را 
 atmosphere بس������يطا من الضغ������ط اجل���وي

Not Geoengineering )�(

]علم املصطلحات الفنية[
املوضوع ليس هندسة جيولوجية)٭(

يعتبرالبعض أن استخالص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء هو عملية هندسة جيولوجية 
تغير  ال  الغاز  امتصاص  فعملية  الرأي.  هذا  في  معهم  أتفق  ال  أنني  إال   ،geoengineering
الديناميكيات الطبيعية لكوكب األرض، كما أنها ال تتضمن أية مجازفات بيئية خطرة محتملة، 
وهو عكس ما عليه األمر في الهندسة البيولوجية: فرفع الغالالت الهوائية aerosols إلى طبقات 
اجلو العليا بهدف امتصاص األشعة الشمسية سيغير كيمياء اجلّو وكذلك سيعبث بالتوازن 
بهدف  احمليط  سطح  فوق  احلديد  دقائق  نشر  فإن  وكذلك،  األرضية.  الكرة  عبر  اإلشعاعي 
تسريع منو الطحالب التي ميكن أن متتص غاز ثاني أكسيد الكربون ي�ُغي�ِّر كيمياء وبيولوجيا 
احمليطات. وببساطة، فإن امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من اجلو يسحب الزائد من هذا 

الغاز الذي يطلقه البشر في جو األرض.
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اْستعِمل ثاني أكسيد
الكربون، وُقْم بتخزينه)��(

م������اذا ميكنن������ا أن نفعل بكل ه������ذا الغاز 
الذي ميكننا جمعه؟ إضافة إلى خزنه، هناك 

خيارات عدة مطروحة.
فهناك العديد من الصناعات، مثل صناعة 
املي������اه الغازية والتي تس������تخدم ثاني أكس������يد 
الكرب������ون في كربنتها، وجتميد أجنحة الدجاج 
وصناعة الثلج اجلاف dry ice. كما يس������تعمل 
هذا الغاز لتحفيز منّو احملاصيل في الزراعات 
احملمية. وميكن اس������تعماله أيضا كمذيب غير 
ُملوَِّث، أو كس������ائل تبريد في البرادات. وهناك 
قليل من املصادر الصناعية لهذا الغاز، ولذلك 
فإن العامل األساس������ي في الس������عر هو تكلفة 
الشحن. ففي الواليات املتحدة األمريكية ُيباع 
الطن الواحد من غاز ثاني أكسيد الكربون عادة 
بأكثر من 100 دوالر، ولكن هذا الس������عر يصل 
إلى 200 أو حتى 300 دوالر في املناطق النائية. 
ويبلغ حجم الس������وق العاملي للغاز ما يقرب من 
30 مليون طن س������نويا، ميك������ن تأمني جزء منه 

بواسطة آالت االمتصاص التي حتدثنا عنها.
وهن������اك أس������واق مالئم������ة، كالصناعات 
الغذائي������ة، ميكن أن توفر مجاال الس������تعمال 
غاز ثاني أكس������يد الكرب������ون وبازدياد أعداد 
آالت االمتص������اص املنتج������ة فإن األس������عار 
س������تنخفض، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى 
ازدياد حجم س������وق مبيع������ات الغاز. وعندما 
يهبط س������عر طن غاز ثاني أكس������يد الكربون 
الناجت من آالت االمتصاص، إلى ما دون 100 
دوالر بكثير، فإن استخالص الغاز ميكن أن 
 ،carbon credit يباع كسندات ائتمان كربون
متاما مثل تلك السندات التي تباع وُتشترى 

في بورصة لندن للكربون.
وميك������ن لألس������واق اجلدي������دة ف������ي العالم 
ع في منّو تقان������ة االمتصاص. فمنذ  أن ُتس������رِّ
سبعينات القرن املاضي بدأت شركات البترول 
بش������راء غاز ثاني أكس������يد الكربون الستعماله 
ف������ي رفع مردودّية اآلبار)1(. فه������ذا الغاز ُيَضخُّ 
حتت األرض الستخراج مزيد من النفط والغاز 

الطبيعي من اآلبار التي بدأ مردودها بالتناقص. 
فإذا كان الغاز املستعمل لهذا الهدف مصدره 
تقانة االمتصاص ميكن للش������ركات النفطية أن 
تطالب ب� »ائتمان كربوني« مقابل كميات الغاز 
التي ُضّخت في اآلب������ار وبقيت حتت األرض. 
وعمليا، ف������إن نصف كمية الغاز املضخوخ في 
هذه اآلبار يبقى حتت األرض بش������كل طبيعي. 
وهكذا، فإن زيادة اس������ترداد الغاز والنفط من 
آبارها بواسطة ضخ غاز ثاني أكسيد الكربون 
فيها هي س������وق واعدة كبيرة لهذا الغاز. ولكن 
املش������كلة هنا هي أن كثيرا من اآلبار تقع على 
مس������افات كبيرة من مصادر غ�از ثاني أكسيد 
الكربون. ولذلك، فإن إقامة وحدات امتصاص 
هذا الغاز من اجلو عند مواقع هذه اآلبار ميكن 
أن تغير ديناميكية العمل في احلقول النفطية. 
وعلى أي������ة ح������ال، فإنه بب������روز مصادر 
الطاق������ة النظيفة، وترويجها على مجال عاملي 
فإن اجلائزة الكب������رى لتقانة امتصاص غاز 
ثاني أكسيد الكربون من اجلّو تتمثل بإنتاج 
وقود س������ائل جديد اعتم������ادا على هذا الغاز 
كمادة أولية. وكما أش������رنا سابقا، فإن هناك 
تقان������ات معروفة مث������ل التحلي������ل الكهربائي 
والتفاعالت العكوس������ة النزي������اح ماء - غاز، 
ميكن اس������تخدامها إلنتاج غ������از االصطناع 
ب������دءا  من غاز ثاني أكس������يد الكربون واملاء. 
وهذا بدوره ي������ؤدي إلى اصطن������اع الوقود. 
وتتطلب العملية طاق������ة كهربائية عالية، األمر 

الذي يرفع من تكلفتها. 
 وسيستمر البشر بإطالق غاز ثاني أكسيد 
الكربون في اجلو، كم������ا هي عليه احلال اآلن 
إلى أن يصبح اس������تعمال الوقود االصطناعي 
رت تقان������ات مثل العزل  اقتصادي������ا. وقد ُط������وِّ
اجليولوجي والعزل املعدني لتخزين غاز ثاني 
ع ف������ي محطات توليد  أكس������يد الكربون املجمَّ
الكهرب������اء، وميكن آلالت االمتصاص أن تعمل 
على خزن الغاز باستخدام هذه التقانات، وأن 
ُتقام في املواقع ذاتها التي ينبعث منها الغاز.

أستاذ اجليوفيزياء، ورئيس قسم األرض 
والهندسة البيئية في جامعة كولومبيا، 
وهو أيضا عضو في معهد األرض في 

اجلامعة نفسها. كما شارك <الكنر> في 
تأسيس مركز »أبحاث التقانات العاملية«، 

وهي شركة موّلها <G. كومر> لعرض 
تقانة امتصاص غاز الكربون من الهواء، 

وكان <كومر> املالك األخير لشركة 
.Landsʼ End

املؤلف
Klaus S. Lackner

COMPETING PROCESSES )�(
Use It, Store It )��(

)1( انظر: »استعصار املزيد من النفط من باطن األرض« في 
هذا العدد.

عمليات متنافسة)٭(
تقوم منظمات مختلفة بإجراء 

أبحاث على املاصات اجلافة والرطبة 
للوصول إلى صنع آالت امتصاص 

غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء 
على املستوى التجاري. مثال ذلك:

املاصات اجلافة 
جامعة كولومبيا ومركز »أبحاث 

التقانات العاملية«:
پوليمير كربوناتي

معهد جورجيا للتقانة وشركة 
»الثرموستات العاملية«:

پوليمير كربوناتي 

املاصات الرطبة
مختبر بروكهاڤن الوطني:

محلول هدروكسيد 

جامعة كالگاري و »هندسة الكربون«:
محلول هدروكسيد 

 Xerox ParC پارك زيروكس
محلول هدروكسيد 

معهد التقانة الفدرالي السويسري في 
زيوريخ:

محلول هدروكسيد، الكلس احلي 

معهد پول شيرر:
محلول هدروكسيد، الكلس احلي 
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تبري�د عاملي)�(
 إل������ى أن تصب������ح تقانات وس������ائل النقل 
النظيفة أكثر فعالية بكثير، فإن اس������تخالص 
الكربون من الهواء ميكن أن يسمح للسيارات 
والطائ������رات والبواخ������ر باالس������تمرار بحرق 
ضروب الوقود السائل ُمطلقة غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي متتصه أجهزة جتميع ُمقامة في 
أماكن بعيدة جدا. وعبارة »بعيدة جدا« ت�ُعبِّر 
عن واقع احل������ال. فعلى عكس األوزون وثاني 
أكس������يد الكبريت، فإن ثاني أكسيد الكربون 
يبقى في اجلو فترة طويلة تتراوح بني العقود 
والقرون مما يتيح له إمكانية التحرك واالنتقال 
على مدى واسع إلى مسافات بعيدة. ومتتزج 
مكون������ات الهواء اجلوي ببعضها بش������كل تام 
بحيث يكون أمرا  شرعيا  ومنطقيا  أن ت�ُعطى 
أس������تراليا تعويضا عندما تنت������زع غاز ثاني 
ها وهو الغاز الذي نتج  أكسيد الكربون من جوِّ
أساس������ا  من انبعاثات هذا الغاز في أمريكا 
الش������مالية. وميكن أيضا إزالة كمية معينة من 
انبعاثات ه������ذا الغاز قبل أن تنطلق في اجلو. 
فالس������يارة، على س������بيل املثال، تطلق وسطيا  
خالل مدة اس������تعمالها نحو 100 طن من غاز 
ثاني أكسيد الكربون. فإذا مت امتصاص هذه 
الكمي������ة م������ن الغاز من الهواء قب������ل أن تخرج 
السيارة من املصنع أمكن االستنتاج بأن دوَر 
هذه الس������يارة »حيادي« neutral، أي ال تؤدي 

دورا في تلويث اجلو بالكربون. 
وتوفر آالت االمتص������اص طريقة أرخص 
لتنظيف االنبعاثات الناجتة من محطات توليد 
الكهرباء، وخصوص������ا القدمية منها، والتي 
يصعب جتهيزها بوسائل مناسبة لتنظيفها، 
وكذلك أيضا احملطات البعيدة عن مستودعات 
التخزي������ن. وفي املس������تقبل، بع������د أن يتوقف 
ازدياد تركيز غاز ثاني أكس������يد الكربون في 
اجلو باستعمال آالت االمتصاص، فإن هذه 
اآلالت ميك������ن أيضا أن تخفض هذا التركيز، 
أي إنها ستقوم فعال بامتصاص االنبعاثات 

القدمية من هذا الغاز. 
إضاف������ة إل������ى التكلفة، ي������رى ناقدو هذه 

التقانة املقترحة أن آالت االمتصاص الكثيرة 
العدد ستستهلك طاقة كبيرة، إضافة إلى أن 
األلواح فيها مصنوعة من ضروب البالستيك 
������ع بدورها من النفط. واملش������كلة  الت������ي تصنَّ
الرئيسية، برأيي، هي انطالق أطنان عدة من 
فَّف املراش������ح  بخار املاء في اجلو عندما جُتُ
بع������د امتصاص ط������ن واحد من غ������از ثاني 
أكسيد الكربون. ولكن استعمال أعداٍد كبيرة 
من آالت االمتصاص سيكون بداية لتصحيح 
تغير املناخ. ومتتص آلة االمتصاص املتحركة 
الواحدة ما يقرب من طن واحد من غاز ثاني 
أكس������يد الكربون في اليوم. فإذا اس������تعملت 
عشرة ماليني آلة فإنها ستمتص 3.6 گيگاطن 
سنويا، األمر الذي سيؤدي إلى خفض تركيز 
غاز ثاني أكس������يد الكربون مبقدار 0.5 جزء 
في املليون سنويا. وإذا أمكن، مبرور الوقت، 
زي������ادة ما متتصه اآللة إل������ى 10 أطنان يوميا 
)وه������ذا يتطلب ماّصات أفضل( فس������يصبح 
االنخفاض السنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد 
الكربون في اجلو خمس������ة أجزاء في املليون، 
وهو أعلى من س������رعة ازدياد التركيز العاملي 
ف������ي الوق������ت احلالي. وقد يب������دو عدد اآلالت 
املقت������رح اس������تعمالها 10 مالي������ني كبيرا، إال 
أن اإلنتاج العاملي الس������نوي اآلن للسيارات 

وعربات النقل اخلفيفة يبلغ 71 مليونا. 
إن تكلف������ة امتصاص غاز ثاني أكس������يد 
الكرب������ون تبلغ 200 دوالر للط������ن الواحد في 
البداية، وهي تكلفة كبيرة. وإذا س������ارت هذه 
التقان������ة وفق مس������ارات ومنحنيات التصنيع 
املعيارية فإن ه������ذه التكلفة ميكن تخفيضها، 
باالستمرار بالبحث والتطوير، إلى 30 دوالرا 
للطن الواحد، وهي بشكل رئيسي تكلفة املواد 
والطاقة. وعند تلك النقطة سيكون املبلغ الذي 
يجب إضافته إلى س������عر گالون البنزين لقاء 
امتص������اص االنبعاثات الناجت������ة منه هو 25 
س������نتا، وهو مبلغ زهيد ميكن أن يدفعه املرء 
������ر املناخي الذي بدأ  للوق������وف في وجه التغيُّ

يضرب كوكبنا األرضي.                    <

مراجع لالستزادة

Scientific American, June 2010 Global Cooling )�(
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َسـَحـرُة الـديـدان)٭(
َصَدق ظن <Ch. داروين> في أن ديدان األرض التي تبرز هاربة من االهتزازات األرضية إمنا تفعل 

ذلك فرارا من اخللدان اجلائعة - حتى وإن كانت تفعل ذلك أحيانا هربًا من بشر يتعقبونها.
<K. كاتانيا>

مفاهيم مفتاحية
<  إن االهتزازات األرضية جتعل 

بعض سالالت ديدان األرض 
تتسابق نحو السطح. وهذه 

ظاهرة يستثمرها جامعو 
طعوم األسماك.

<  اقترح <Ch. داروين> وآخرون 
أن ديدان األرض تترجم هذه 
االهتزازات على أنها ِخلدان 
تسعى إلى أكلها فتتجنبها.

<  أظهرت التجارب أن <داروين> 
كان محقا وأن القول 

املعارض - إن ديدان األرض 
تفسر االهتزازات بسقوط 

املطر - لم يكن صحيحا.
محررو ساينتفيك أمريكان

إذا ح������دث أن كنت تس������ير على اجلانب 
األمين من والية فلوريدا عند الفجر وسمعت 
أصواتا تصدر عن حيوان مفترس ُمْسَتخٍف 
بني النباتات، فإنك بالتأكيد ستقول في قرارة 
نفس������ك إن مصدر الصوت متساح أمريكي 
alligator أو دبَّة ُأّم أحد احليوانات املفترسة 

املجلوبة من منطقة األمازون. ال شيء من هذا؛ 
إنها تصدر عن إنسان »جامع للديدان«)1(.

إن جامع������ي الدي������دان قد أتقن������وا اجتذاب 
الديدان للخروج من جحورها وكأنها مسحورة، 
فيمكنهم جمعها وبيعها طعوما لصيد األسماك. 
فهم، أوال، يغرس������ون عصا خشبية في التربة، 
ثم يدلكونها بقطعة فلزية )معدنية( مس������طحة، 
ْبذبات احلادث������ة عبر األرض؛ وكرّد  فتنتقل الذَّ
فعل لذلك تبرز إلى سطح األرض مئات الديدان 
الكبيرة احلجم، ف������ي دائرة قد يبلغ قطرها 12 

مترا حول العصا املغروسة.
والس������ؤال هنا: ملاذا تندف������ع الديدان إلى 
س������طح األرض في وض������ح النه������ار معرضة 
أنفسها الفتراس محتمل من قبل أعدائها، ومن 
ضمنه������م جامعو الطعوم؟ يبدو لنا أن األجدى 
لديدان األرض - وهي طعام مفضل لكثير من 
احليوانات - أن تبتع������د عميقا في التربة عند 
إحساس������ها بالذبذبات. وإلى وقت قريب كان 
هذا األمر ُيفس������ر عموما م������ن قبل هواة جمع 
الطعوم بأن ديدان األرض تترجم االهتزازات 
على أنها تساقط مطر فتسرع في اخلروج نحو 
السطح لتتجنب الغرق في التربة التي تصبح 
مشبعة باملاء. وعلى أية حال، الحظ كثير منا، 
بعد هطول املط������ر الغزير، ديدان األرض وهي 
تزحف عل������ى الرصيف، ولكنني َش������َكْكُت في 

وجود شيء آخر وراء عملها هذا.
في عام 1800 سمع <Ch. داروين> قصصا 
مشابهة في أوروبا حتكي عن اهتزازات دفعت 
ديدان األرض احمللية إلى اخلروج من األرض؛ 
وكان هو أيضا يتساءل: ملاذا خرجت الديدان 
م������ن جحورها؟ وقد ارتأى بعض الباحثني أن 
الديدان تفس������ر االهتزازات عل������ى أنها ُخلد 
جائ������ع يتعقبها، وأنه ال مف������ر من الهرب. وقد 
وجدت دراس������اتي وجتاربي احلديثة اجلواب 
النهائي املريح عن هذا السؤال، فقد أظهرُت 
عام 2008 أن س������لوك ديدان األرض هو فعال 

رد فعل لسلوك اخللدان.

إلى داخل الغابة)٭٭(
اعتق������د <داروين> أن تفس������ير اخللد أمر 
معقول، كما جاء في كتابه األخير الذي نشره 
بال بفعل  ن الدُّ ع������ام 1881 حامال عنوان »تكوُّ
الديدان مع مراقب������ة عاداتها«)2(، لكنه عندما 
حاول إخ������راج ديدان األرض إلى الس������طح 
عن������د ح������دوث االهتزازات ل������م يحقق جناحا 
كبيرا، فهو لم يذه������ب بعيدا في التحقق من 
ذلك الس������لوك. ولكن <داروي������ن> لم يلتق قط 

بالزوجني <گاري وأودري ريڤل>.
إن الزوجني ريڤل كانا من القالئل الذين 
احترف������وا جم������ع الديدان التخاذه������ا طعوما 
لصيد األس������ماك، وهما من الذين يكس������بون 
ُقوَتهم ع������ن طريق بيعها. ومرة في الس������نة، 

WORM CHARMERS )٭(
Into the Forest )٭٭(

»الُقباع«،  هنا  حرفيا  تعني   grunting ولفظة   worm grunter  )1(
أي صوت اخلنزير من حلقه. واملقصود هنا الصوت الذي 
يحدثه جامعو ديدان األرض بالطريقة التي يصفها املقال.

 ‶The Formation of Vegetable Mould through the Action of  )2(
Worms with Observation of Their Habits″
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وحتديدا خالل الش������هر الرابع، وفي مقاطعة 
سوپشوپي من والية فلوريدا، ميكنك أن جتد 
هذين الزوجني في مهرجان س������نوي يحتفل 
بالتاريخ احمللي، ويتضمن: املوسيقى وباعة 
الطعام وُقمصان جامع������ي الديدان، وتتويج 

ملكة جلامعي الديدان.
وجمع الديدان مهنة تتوارثها األجيال في 
جنوب ش������رقي الواليات املتحدة، ولكن يبدو 
أنها بلغت ذروتها، في الستينات والسبعينات 
من الق������رن املاضي، في غابة أپاالش������يكوال 
الوطنية، الواقعة خارج مقاطعة سوپش������وپي 
مباشرة. فعندما بدأت هذه املمارسة جتتذب 
وس������ائل اإلع������الم، خش������ي املس������ؤولون عن 
الغابة من احتمال اإلفراط في جمع الديدان 
 Diplocardia الكبيرة من النوع دپلوكارديـــا
mississippiensis، وأصبح جمع الديدان من 
داخل ح������دود الغابة يتطل������ب اآلن احلصول 

على تصريح سنوي.
وتشكل غابة أپاالش������يكوال الوطنية املكان 
األمثل الختب������ار »فرضية اخللد«. فديدان هذه 
املنطق������ة من اجلن������س دپلوكارديا لها ش������هرة 
أسطورية في اس������تجابتها لالهتزازات. ومن 
ث������م فإنها آبدة أصيلة ف������ي املنطقة، أما الكثير 
من الديدان في أمريكا الش������مالية فهي أنواع 
غاِزَي������ة - ُأدخلت من أوروب������ا. وهذا يعني أن 
ديدان دپلوكارديا قد تطورت تطورا مصاحبا 
coevolved لتطور املفترس������ات احمللية، ومن ثم 

يعكس سلوك تكيفاتها البيئية احلالية.
وقد جل������أُت إل������ى االس������تعانة بالزوجني 
<ريڤل> ملالحظة اس������تجابة الدي������دان لعملية 

اجلمع املتبَّعة. فإذ كان <گاري> يدلك العصا 
وكان������ت <أودري> جتمع الديدان، كنت أحدد 
بعناية املكان الذي خرجت منه كل دودة بعلَم 
صغير. وعندما ُجِمعت آخر دودة، دهش������نا 
حني نظرنا حولنا ورأينا عدد األعالم املنتشرة 
حول <گاري>. فقد ب������رزت الديدان في ُقْطٍر 

يتجاوز 12 مترا حول موقع <گاري>.
كذل������ك الحظت الدي������دان بع������د بروزها، 
كم������ا اس������تخدمُت أجهزة مس������ماع أرضي 
أجه������زة  وه������ي   ،geophones )جيوفونـــات 

لتس������جيل االهت������زازات األرضي������ة( لتحديد 
مدى تردد )تواتر( الذبذبات املتولدة من َدلْك 

العصا وشدتها في مواضع مختلفة.
وقد برزت الديدان من األرض سريعا، ولو 
جاز مرة أن نصف دودة بأنها جتري، لكان هذا 
هو الوقت املناس������ب بالذات. وقد كانت حركة 
الديدان الباكرة تتفق مع عملية هروب من خطر 
ناشئ عن باطن األرض، تبعتها حركة متمهلة 
عندما كانت الديدان تبحث عن مواضع جديدة 

حتفر فيها على مبعدة بضعة أمتار.
وبعد نحو عشر دقائق من الزحف، بدأت 
الديدان مهمتها املجهدة في احلفر عائدة إلى 
التربة، وهو إجناز قد يس������تغرق أي وقت بني 
عشر دقائق وأكثر من ساعة كاملة. والكثرة 
الغالبة م������ن الديدان تلوذ بجحورها اجلديدة 
س������املة، ولكن بعضها يكون قد وقع فريس������ة 
للنمل، وبعضها تكون قد التهمته الثعابني أو 
العظايا )الس������حالي( أو اخلنافس اللواحم، 
كما أن القلي������ل منها، الذي يكون قد برز من 
التربة في طقس حار جاف، ميوت ببس������اطة 
بفعل اجلف������اف. فمن الواضح أن البروز من 
الترب������ة ُيودي بحياة عدد م������ن الديدان وُيَعدُّ 
َمْغرما عليها، ومن ثم يفترض أن س������ببا قويا 

قد دفعها دفعا إلى هذا الفعل.
»ال������دودة واخُللد«  وكي أختب������ر ارتب������اط 
بأس������لوب مباش������ر أكثر، كنت في حاجة، قبل 
أي ش������يء، إلى التأكد من أن الديدان معرضة 
فعال خلطر مصادفة خلد ومواجهته - واخللد 
في هذه احلالة هو النوع األمريكي الش������رقي 
املسمى علميا Scalopus aquaticus، وهو النوع 
الوحيد الذي يعيش في هذا املوضع من والية 
فلوريدا. ]املكان الذي يسمى محليا »يد املقالة« 
ألنه لس������ان ممتد من األرض[. وقد اتضح لي 
اجلواب حاَل وصولي إلى غابة أپاالش������يكوال 
الوطني������ة، فقبل أن ُأخِرج قدمي من الس������يارة 
شاهدت عالمات وجود أنفاق اخللدان - وهي 
حافات مرتفعة من القاذورات - تعترض طرق 
الغابة غير املعبدة. وبعد جتولي بالسيارة في 
املنطق������ة بضعة أيام، الحظت 39 من أمثال تلك 
األنفاق العابرة، بل وش������اهدت بعض اخللدان 

السيدة <A. ريڤل> جامعة طعوم األسماك.

حاصل على دكتوراه في علم األعصاب 
من جامعة كاليفورنيا بسان دييگو، 

أستاذ مشارك في قسم العلوم البيولوجية 
بجامعة ڤاندربلت. وهو يركز أبحاثه في 

األدمغة وأجهزة احلس في الثدييات »غير 
املعتادة«، متضمنة اخللدان ذات األنوف 
النجمية الشكل، وزبابات املاء، وجرذان 

اخللد اجلرداء. وقد حاز جائزة كاپرانيكا 
في علم تشريح األعصاب، وجائزة هريك 
Herrick في علم سلوك احليوان العصبي، 

ومنحة سيرل Searle الدراسية، وزمالة 
ماك آرثر عام 2006. وهو وزوجته يهويان 

تصوير احلياة البرية وتسلق اجلبال.

املؤلف

Kenneth Catania
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ُمراقبا إياها وهي تقوم بإصالح األجزاء التي 
هدمتها السيارات وس������اوتها بسطح األرض. 
ومعظ������م هذه الطرق جتري عليها الس������يارات 
يوميا فتجعل تربتها متماسكة قاسية، ومن ثم 
يتطلب احلفر فيها جهدا كبيرا. ولكن اخللدان 
تفعل جميع ما تستطيع لتتجنب ظهورها فوق 
الس������طح وتعرضها لألخط������ار. وهكذا تكون 
الديدان التي ُتهرع إلى سطح األرض آمنة من 

التعرض خللد قريب يبحث عن غذائه)1(.

مفترس في اخلفاء)�(
لقد احتجت إلى إيجاد طريقة كمية أكثر 
حتديدا ملعرفة مدى التداخ������ل بني َمْوِئَلْي)2( 
اخللد والدودة. وقد لفت <G. ريڤل> نظري إلى 
أن جامعي الديدان يخلفون وراءهم مواضع 
غرس أعواده������م في أرجاء الغاب������ة. وهكذا 
بتحديد مواضع تلك الثقوب وقياس املسافة 
بني كل منها وأقرب نفق إلى اخللدان، أستطيع 
ن فكرة جيدة عن العالقة بني موضع  أن أك������وِّ
جم������ع الديدان ونفق اخللدان القريب ومن ثم 
حتديد مدى التداخل املنشود. وقد تفحصت 
ثماني������ة مواض������ع مختلفة جلم������ع الديدان، 
فوجدت أنفاق خلدان حول كل منها، بل إنني 
وجدت أن متوسط املسافة بني موضع غرس 
عم������ود جامع الديدان ونف������ق خلد لم يكن إال 
عشرين مترا فقط، وهي مسافة أقصر كثيرا 
مما توقعته. وهكذا أس������فرت الدراسة عن أن 

غابة أپاالشيكوال تعّج باخللدان.
ولك������ن، ك������م دودة تأكلها تل������ك اخللدان؟ 
لق������د وج������دت أن خلدا واح������دا اصطدته من 
غابة أپاالشيكوال الوطنية قد التهم ما يعادل 
وزن جس������مه من دي������دان الدپلوكارديا )أي 
40 غرام������ا، أو نحو عش������رين دودة( كل يوم 

ملدة أس������بوعني. وهكذا يأكل اخللد الواحد، 
إذا واتته الظروف املناس������بة، 15 كيلوغراما 
م������ن الديدان في الس������نة، أو رمبا نحو 7000 
دودة مكتمل������ة احلجم. فمن الواضح إذن، أن 
لدى الديدان سببا قويا لتجنب اخللدان بأية 
طريق������ة ممكنة. حقا، إن هذه النتائج كان لها 
مغزى عميق بالنسبة إلى أفكار <داروين>، لو 

أنها كانت معروفة حينذاك.
ف������إذا كان جامع������و الدي������دان ُيحاك������ون 
اخلل������دان، ُيفت������رض أن اخلل������د ُيح������دث في 
أثن������اء حفره اهتزازات ف������ي التربة مماثلة ملا 
يحدث������ه جامع الديدان. لم يحالفني احلظ في 
مصادفة خلد ش������رقي ميارس نش������اطه في 
جمع الغذاء في غابة أپاالش������يكوال الوطنية، 
ولكن ه������ذه اخللدان الش������رقية توجد أيضا 
بالقرب من موضع إقامتي في تنيس������ي. فمع 
التحل������ي ببعض الصبر واالس������تعانة ببعض 
اجليوفونات وجهاز حاسوب محمول، متكنت 
من تسجيل قدر كبير من عمليات احلفر التي 
ق������ام بها عدد من اخللدان البرية الباحثة عن 
الغذاء وتصويرها وهي تخرب التربة. وكانت 
االهتزازات التي حتدثها اخللدان - وأساسا 
عندم������ا كانت تس������تخدم طرفيه������ا األماميني 
القويني في تقطيع ِشباك جذور احلشائش - 
تصل إلى أذني وأنا واقف على مسافة بضعة 
أمتار. وقد أظهرت التسجيالت ذروة قوة هذه 
االهتزازات عن������د ترددات تتداخل بقدر كبير 
مع االهتزازات التي يحدثها جامعو الديدان 

)بني 80 إلى 200 هيرتز(.

رعة الكاملة للديدان)٭٭( السُّ
ومع استحضار جميع هذه املشاهدات في 
ذهني، أقمت ساحات أو أحواضا بعرض متر 
واحد ملئ������ت بالتربة حيث ميكنن������ي أن أالحظ 
التفاع������الت املتبادلة بني اخلل������د والديدان، وأن 
أصوره������ا بالڤيديو، وأن أحددها حتديدا كميا. 
ولكن قبل الشروع في إجراء جتاربي، قمت أنا 
والزوجان <ريڤل> باختبار بسيط. فقد تصادف 
أن كان لدينا دلو مملوء بالنفايات يحوي عشرات 
من الديدان، كما أنني كنت قد أمس������كت حديثا 
بخلد. فلم نس������تطع مقاومة وضع الغرميني معا 
ك������ي نرى ما س������وف يحدث: لق������د حفر اخللد 
متعمقا في النفاي������ات، في حني هرعت الديدان 

جامعو الديدان في جنوب شرقي 
الواليات املتحدة، مثل <G. ريڤل>، 

الظاهر في كلتا الصورتني، 
يسحرون ديدان األرض من النوع 

 ،Diplocardia mississippiensis
لتخرج من التربة مستخدمني 
اهتزازات )ذبذبات( يحدثونها 

بدلك قطعة فلزية على عصا 
مغروسة في التربة )في األسفل(. 

وقد وضع املؤلف علما صغيرا في 
كل موضع خرجت منه دودة )في 
األعلى(، على مسافة 12 مترا عن 

موضع غرس العصا.

Undercover Predator )٭(
Full Worm Speed )٭٭(

)1( الواقع أن اخللدان ليست مهيأة، تشريحيا ووظيفيا، للحركة 
فوق سطح األرض.

في  احليوان  حلياة  الصغرى  البيئة  هو   habitat املوِئل   )2(
الطبيعة.
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إلى اخلروج من التربة في ثوان.
كذلك اتخذت التفاعالت شكال أكثر درامية 
في األحواض اململوءة بالتربة واألكثر اتساعا. 
فإذ كانت اخللدان حتفر أنفاقها في اجتاهات 
مختلف������ة، كانت الديدان تنبثق م������ن التربة في 
هلع ظاهر. وفي هذا الوضع األقرب كثيرا إلى 
الطبيع������ة، كان من الواض������ح أن الديدان كانت 
تفر هاربة من عدوٍّ مفترس مخيف، خارجة من 
التربة بأقصى سرعتها )الدودية(. وفي جتارب 
أخ������رى منفصلة أجريناها في أحواض أصغر 
م������زودة مبكبرات صوت، ف������رت الديدان أيضا 
مبجرد سماعها صوتا مسجال خللد يبحث عن 
غذائه بثثناه في التربة. وهكذا أظهرت جتاربنا 
بكل وضوح أن دي������دان الدپلوكارديا حتيا في 
خوف دائم من اخللدان وتفر خارجة إلى سطح 
التربة عند اقتراب اخللدان منها. ويبدو أيضا 
أن الديدان في غابة أپاالش������يكوال تفعل الشيء 
نفسه عند سماعها الصوت الذي يحدثه جامع 

الديدان هناك محاكيا ُأمَّ جميع اخللدان.
ولكن، هل طورت الديدان أنفس������ها كي تفر 
من التربة عندما حتس تس������اقط قطرات املطر؟ 
لقد اختبرت هذا التفسير البديل ببضع جتارب. 
وكانت أق������وى تلك التجارب توصال مباش������را 
لإلجابة عن هذا التس������اؤل، هي ببس������اطة، أن 
أنتظ������ر هبوب عاصفة رعدي������ة مصحوبة مبطر 
غزير وأالحظ اس������تجابة الديدان في أحواض 
مكش������وفة. وفي تل������ك األحوال، ل������م تكن تبرز 
إلى الس������طح إال دودتان أو ثالث، من بني 300 
دودة، وذلك بعد نحو نصف ساعة. وتتفق هذه 
املالحظة اتفاقا جيدا مع دراسات أخرى سابقة 
سجلت خروجا بطيئا فوق السطح بعد ساعات 
كثيرة من البقاء في تربة مشبعة باملاء. فالديدان 
ة من جحورها في الدقائق األولى  ال تنطلق فارَّ
من هبوب العاصفة، كما هو املتوقع منها لو أن 
مفتاح استجابتها كان اهتزازات سقوط املطر، 
أو كم������ا يحدث عند عمليات جم������ع الديدان أو 

بحث اخللدان عن غذائها.
ويبدو أن <داروي������ن> كان محقا على طول 
اخلط. فجامعو الديدان يس������تثمرون ما أسماه 
عالم بيولوجيا التطور <R. دوكنز> »تأثير العدو 

النادر«. ففي هذا السيناريو، يقتنص احليوان 
املفترس فريس������ته باس������تغالل استجابة تكون 
هي في العادة اس������تراتيجية جيدة. فلما كانت 
اخلل������دان متارس الصيد لي������ال ونهارا، طوال 
الس������نة، فمن املعقول بالنس������بة إلى الدودة أن 
تفر هاربة إلى الس������طح عندما حتس باهتزازة 
من قبيل تلك التي يحدثها اخللد؛ وينتهي األمر 
إلى أن تصب������ح األفراد الس������يئة احلظ ُطْعما 
لصيد األسماك، أو، أحيانا، في جوف حيوان 
مفترس ماكر آخر. وفي الواقع، س������بق لعالم 
البيولوجيا الهولندي احلائز على جائزة نوبل، 
<N. تنبرگ������ن>، أن الح������ظ أن نـــوارس الرنگة 

herring gulls تخبط األرض كي تدفع الديدان 

إلى البروز إلى الس������طح. وم������ن ثم، بعد ذلك، 
وصف <J. كاوفمان> ]من جامعة فلوريدا[ في 
أواس������ط ثمانينات القرن العش������رين، كيف أن 
ســـالحف الغابـــة wood turtles تخبط األرض 
كي تدفع الدي������دان إلى اخلروج لتصبح وجبة 
عشاء س������هلة املنال. وهذان العاملان كالهما، 
استنتجا أن تلك االهتزازات كانت حتاكي ما 
حتدثه اخللدان. ب������ل إن <كاوفمان> ]وهو من 
مواطني فلوريدا[ قد اقترح أن سالحف الغابة 
كانت تس������تخدم طريقة »الُقباع« grunting في 
صي������د الديدان، ولكن ه������ذه الفكرة لم تخضع 

للتجربة رسميا حتى اآلن.
وعندما جمعت أدواتي استعدادا للعودة 
إل������ى فلوريدا بع������د آخر رحل������ة ميدانية لي، 
أهدان������ي الزوج������ان <ريڤل> قطع������ة حديدية 
تس������تخدم في طريقة جمع الدي������دان، كانت 
عائلتهما حتتفظ به������ا عقودا عدة. وكان هذا 
ش������رفا عظيما لي. عندما كنت أقود سيارتي 
مغادرا الغابة، توقف������ت ألطعم خلدا كنت قد 
اصطدته صباح ذلك اليوم. فمش������يت عائدا 
إلى الغاب������ة ألجمع للخلد بعض الطعام. وقد 
قامت قطع������ة احلديد التي حصلت عليها مبا 
يشبه السحر، فسرعان ما كان بني يدي أكثر 
مما أحتاج إليه من طعام اخللد. وقد أدركت 
سخرية األقدار املريرة لتلك الديدان التعيسة: 
فق������د فرت من محاكاتي حلرك������ة اخللد، كي 

ينتهي أمرها وجبَة عشاء خللد حقيقي.    <

 Scalopus( خلد شرقي أمريكا
aquaticus( طرفاه األماميان متكيفان 
تكيفا ممتازا للحفر. وُيحدث اخللد، 

في أثناء حفر أنفاقه، اهتزازات 
تنبه ديدان األرض )من جنس 

Diplocardia( إلى وجوده، فتحاول 
الديدان الفرار من هذا العدو 

املفترس بخروجها إلى سطح التربة. 
ولكن يحدث أحيانا أن مفترسات 
أخرى - منها جامعو طعوم صيد 

األسماك وحيوانات أخرى كسالحف 
الغابة ونوارس الرنگة - حتاكي 

االهتزازات )الذبذبات( التي حتدثها 
اخللدان لتخدع الديدان ولتخرج 

فوق سطح التربة.

مراجع لالستزادة

في الِوب

Scientific American, March 2010

انظر األفالم في املوقع اإللكتروني
www.ScientificAmerican.
com/worm-charmers
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املكون املفقود في الكرة األرضية)٭(
يشير اكتشاف معدن جديد عالي الكثافة إلى أن وشاح

الكرة األرضية هو مكان مضطرب أكثر مّما كان يظن العلماء،
ويقدم هذا املعدن أدلة جديدة على تاريخ الكرة األرضية.

<K. هيروس>

مفاهيم مفتاحية
<  في الضغوط العالية، يخضع 

املعدن األكثر شيوعا في وشاح 
الكرة األرضية األسفل لعملية 

ر بنيوي، ويصبح أكثر  تغيُّ
كثافة.

<  يدل وجود هذا الطور األعلى 

كثافة على أن وشاح األرض 
هو أكثر دينامية وينقل 

احلرارة بكفاءة أكبر مما كان 
يعتقد سابقا.

<  يساعد انتقال احلرارة األسرع 

على تفسير ملاذا منت القارات 
بالسرعة التي منت بها، كما 

يساعد على تفسير كيف تطّور 
احلقل املغنطيسي لألرض 
بطريقة مكنت احلياة من 

االنتقال إلىاألرض اليابسة.
محررو ساينتفيك أمريكان

وص������ل أعمق س������بر حفره البش������ر على 
اإلط������اق إل������ى 12 كيلومت������را وكان ذلك في 
شبه جزيرة كوال الروس������ية. ومع أننا منتلك 
حاليا مركبة فضائية في طريقها إلى الكوكب 
پلوتو- الذي يبعد س������تة بايني كيلومتر عن 
الشمس - فما زلنا غير قادرين على إرسال 
مسبار إلى أعماق األرض. إذن، من الناحية 
العملية، فإن مركز ه������ذا الكوكب، الذي يقع 
على عم������ق 6380 كيلومترا حتت أقدامنا، هو 
أبعد كثيرا من حدود مجموعتنا الشمس������ية. 
ففي الواقع، مت اكتشاف پلوتو في عام 1930، 
ولكن لم يتم تعرف وجود اللب core الداخلي 
لألرض إال منذ س������ت س������نوات باس������تخدام 

بيانات زلزالية )سيزمولوجية(.
ومع ذل������ك، فإن علم������اء األرض حصلوا 
على ك������م هائل من املعرفة عن كوكبنا. إّن ما 
نعرفه هو أن بنيته تش������به تقريبا بنية البصلة 
لة  فهو مؤلف من لب ووش������اح وقش������رة مشكِّ
طبقات متحدة املركز. يكّون وش������اح األرض 
نحو 85% من حج������م األرض، وتقود حركته 
البطيئة الك������وارث اجليولوجية التي حتصل 
في قش������رتها. تتكّون هذه الطبقة املتوس������طة 
بصورة أساس������ية من مزيج من الس������يليكون 
واحلديد واألكسجني واملغنيسيوم، وكل منها 
يظهر تقريبا بالتركيز نفسه في جميع أنحاء 
وش������اح األرض، إضافة إلى كميات أقل من 
العناصر األخرى. ولكن هذه العناصر تتحد 

ل أنواعا مختلفة من املعادن حس������ب  لتش������كِّ
العمق. وهكذا، فإن وش������اح األرض في حد 
ذاته ينقسم إلى طبقات متحدة املركز تهيمن 

فيها معادن مختلفة عند أعماق مختلفة.
وعل������ى الرغم من معرف������ة طبيعة وتكوين 
معظم هذه الطبقات معرفة جيدة إلى حد ما، 
منذ عقود من الزمن، فإن الطبقة األدنى بقيت 
حتى وقت قريب لغ������زا محيرا. لكن في عام 
2002، مّكن تركيب معدن جديد عالي الكثافة 

في مختبري، وهو املعدن الذي يتش������كل في 
درجات احلرارة والضغط في ال�300 كيلومتر 
السفلى من وش������اح األرض، من حّل اللغز. 
ومنذ ذلك احلني، كشفت الدراسات أن املعدن 
 postperovskite املسمى پوستپيروڤـسكايت
 dynamics يؤّثر بصورة مثيرة في ديناميات
الكوكب. وقد بنينَّ الباحثون أّن وجوده الواضح 
في وشاح األرض يدل ضمنا على أن تيارات 
احلمل احلراري)1( في وشاح األرض )حيث 
يغوص الصخر األكثر برودة ويصعد الصخر 
األعلى حرارة حاما مع������ه جزءا من حرارة 
األرض الداخلية( هي أكثر ديناميكية وأكثر 
كفاءة في حمل احلرارة مما كان يعتقد. فلو 
لم يكن معدن الپوستپيروڤس������كايت موجودا، 
رّب������ا كان منو القارات أبطأ وكانت البراكني 
أهدأ. وتش������كيل الپوستپيروڤس������كايت ربا 
س������ّرع تقوية احلقل املغنطيس������ي األرضي، 

The earTh’s Missing ingredienT )�(
convection currents )1(
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األم������ر الذي جعل احلياة ممكنة على األرض 
اليابس������ة من خال توفي������ر احلماية لها من 
األش������عة الكونية والرياح الشمسية. وبعبارة 
أخ������رى، كان مع������دن الپوستپيروڤس������كايت 
عنصرا رئيسيا مفقودا لفهم تطور كوكبنا. 

صخور األعماق)�(
يقوم اجليوفيزيائيون بسح بنية األرض عن 
طريق قياس املوجات الزلزالية ) الس������يزمية(. 
فإثر وقوع أح������د الزالزل، ونظرا ألن املوجات 
تنتقل عبر الكوكب بأكمله، تس������تطيع األجهزة 

احلساس������ة التقاطها على اجلانب اآلخر من 
العالم. وعندما تعبر هذه املوجات احلدود بني 
مواد مختلفة، ميكن أن تنكسر أو تنعكس. لقد 
أظهرت القياس������ات العاملية ملثل هذه الظاهرة 
أن وش������اح األرض يتألف من خمس طبقات، 
يتمّيز كل حد من ح������دود هذه الطبقات بقفزة 
في س������رعة املوجات. وقد ربط الباحثون هذه 
القف������زات بتغييرات في بني������ة الصخور التي 
تعزى إلى الضغوط ودرجات احلرارة املهيمنة 

كلما تعمقنا في باطن األرض.
يتأّلف الصخر من معادن مختلفة. واملعدن 

rock Bottom )�(
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]الصورة اجلديدة[
كوكب أكثر تعقيدا)٭(

تشـــبه بنيـــة الكـــرة األرضية بنيـــة البصلة، مع مـــواد مختلفة تظهر فـــي كل طبقة من 
الطبقـــات املتحـــدة املركز. إّن اكتشـــاف مـــادة جديدة عالية الكثافة، أطلق عليها اســـم 
»پوستپيروڤس������كايت« postperovskite، يـــدل ضمنـــا على وجود طبقـــة جديدة في تلك 

»البصلة« ويفسر سلوك املوجات الزلزالية احملّير والتي تنتقل عبر الكوكب.

قشرة الكرة األرضية )حتى عمق 35 كيلومترا(

لب األرض )2900 - 6400 كم(

وشاح األرض

تتكون القارات، والتي تكون مغمورة جزئيا باحمليطات، من صخور متنوعة خفيفة الوزن 
نسبيا يصل عمرها إلى باليني عدة من السنني. وهكذا، فإنها تطفو على وشاح يقع حتتها، 

أكثف منها. تنشأ الصخور البازلتية الثقيلة، والتي تشكل اجلزء األكبر من قشرة احمليطات من 
صخور الوشاح املنصهرة التي تندفع حتت املاء من ضهرات ridges وسط احمليطات وتنغرز 

ثانية، في نهاية املطاف، في وشاح األرض، خالل 100 مليون سنة.

يتأّلف اجلزء األعمق من األرض في الغالب من احلديد، وهو سائل في اللب 
اخلارجي وصلب في اللب الداخلي. حترك تيارات احلمل احلراري اللب اخلارجي 
متاما مثلما يحّرك وشاح األرض، ولكن نظرا لكون اللب أكثر كثافة، فإّن قليال من 

اخللط يحدث بني وشاح األرض ولّبها. ويعتقد أن احلمل احلراري في اللب هو 
الذي ُيحدث حقل الكوكب املغنطيسي.

تتأّلف صخور الوشاح أساسا من األكسجني والسيليكون واملغنيسيوم. وعلى الرغم من كونها 
صلبة في الغالب، فإنها تتشوه على مر األزمنة اجليولوجية. وفي الواقع، تتدفق هذه الصخور 

د ذلك التدفق حرارة األرض  ببطء عندما حتّرك تيارات احلمل احلراري وشاح األرض بأكمله. ُيبدِّ
الداخلية ويدفع انسياق القارات.

الوشاح األعلى )من 35 - 660 كيلومترا(
مبا أن األعماق املتعاظمة جتلب ضغوطا ودرجات حرارة أعلى، فإّن العناصر في مكونات 

الوشاح تترتب في بنى مختلفة متبلورة )معادن(، مشكلة طبقات. وهناك ثالثة معادن تعطي 
 ،olivine )طبقات الوشاح األعلى أسماءها اخلاصة بكل منها وهي األوليڤني )الزبرجد الزيتوني

 ،spinel اإلسپينل modified spinel اإلسپينل املعّدل

الوشاح األسفل )660 - 2900 كيلومتر(
كان يعتقد لعقود من الزمان أّن بنية الوشاح األسفل متجانسة نسبيا. ولكن البيانات الزلزالية 

)السيزمولوجية( تبنّي حدوث شيء ما غير عادي في اجلزء األسفل منه.

• طبقة الپيروڤسكايت)��(
املعدن األكثر انتشارا هنا )70 في املئة من حيث 

الوزن( هو سيليكات املغنيسيوم )MgSiO3( الذي 
ينتمي إلى فصيلة من البنى املتبلورة دعيت 

فصيلة الپيروڤسكايتات perovskites. وفي هذه 
البنية املدمجة بكثافة، حتاط شوارد )أيونات( 

ions املغنيسيوم )باللون األصفر( مبجموعات 
السيليكون - األكسجني مثمنة الوجوه )األشكال 

الزرق املضاعفة الهرم(. وحتى وقت قريب، 
اعتقد العلماء أنه ال يوجد ترتيب متبلور أكثر 

كثافة من هذه العناصر.

• طبقة الپوستپيروڤسكايت
في الضغوط ودرجات احلرارة في الـ 300 كيلومتر 

السفلى من الوشاح، يتحول الپيروڤسكايت 
perovskite إلى بنية جديدة: تترتب شوارد 

املغنيسيوم ومجموعات السيليكون - األكسجني 
في طبقات منفصلة. يحّرر التحول حرارة ويقلل 
احلجم بنحو 1.5 في املئة - فرق صغير، ولكن له 
تأثيرات مثيرة في الكوكب بكامله )انظر األشكال 

في الصفحات 52 و 53(.

القشرة )6 - 35 كيلومترا( 
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هو ترتيب من الذرات في منط هندسي خاص، 
أو بل������ورة، وم������ن ث������م يتمّي������ز بتركيب خاص 
وبخصائص فيزيائي������ة وحتى بلون خاص – 
انظر إلى األمن������اط املختلفة من احلبيبات في 
مناضد املطب������خ الگرانيتي������ة العادية. وحتت 
عتبات محددة من األعماق في وشاح األرض 
تدف������ع الضغ������وط ودرجات احل������رارة الهائلة 
العناص������ر إلى إعادة ترتي������ب ذراتها في بنى 
بلورية جدي������دة. وكما يقول علم������اء الفيزياء، 

تخضع املواد لتبدل في الطور. 
 ونظ������را لفقدان القدرة على س������بر أعماق 
األرض، كان على اجليولوجيني األوائل الذين 
كانوا يرغبون في دراسة هذه البنى، البحث 
ع������ن صخور وش������اح األرض التي حتمل 
 magmas إلى السطح عن طريق املهول
العميق������ة  املنصه������رة  الصخ������ور  أو 
املنش������أ. هذه الصخ������ور كثيرا ما 
تتضّمن بل������ورات أملاس. وبا أن 
األملاس يتش������كل حت������ت ضغوط 
ودرجات ح������رارة عالية جندها 
عل������ى عم������ق 150 كيلومترا أو 
أكث������ر، ميكن االفت������راض أن 
الصخ������ور املضيف������ة لها قد 
نش������أت ف������ي عم������ق مماثل؛ 
بثروة  تزودن������ا  بذل������ك  وهي 
من املعلوم������ات حول اجلزء 
األعلى من الوش������اح. ولكّن 
صخور الوش����اح أو معادنه 
املتش������كلة في أعم������اق تزيد 
عل������ى 200 كيلومتر نادرا ما 

تصل إلى السطح.
الباحثون  توّصل  وحاملا   
إل������ى توليد ضغ������وط ودرجات 
ف������ي املختبر،  ح������رارة عالي������ة 
أصبح������وا قادرين عل������ى تركيب 
املع������ادن الت������ي يعتقد أّنه������ا تكّون 
املستويات السفلى من وشاح األرض. 
واملع������ادن املهيمنة ف������ي الصخر ُتعطي 
طبقات وشاح األرض أسماءها: فالوشاح 

 olivine األعلى يش������مل طبق������ات األوليڤـــني
 spinel الزبرج������د الزيتون������ي( واإلســـپينل(
املعدل واإلسپينل. وعلى عمق 660 كيلومترا، 
 )MgSiO3( يصب������ح س������يليكات املغنيس������يوم
املكّون الرئيس������ي للصخر. وهي تنتمي إلى 
فصيلة من البلورات تدعى الپيروڤـسكيتات 
perovskites، وهي مؤلفة من شوارد )أيونات( 

ions األكسجني السالبة الشحنة ونوعني من 

ش������وارد موجبة الش������حنة - في هذه احلالة 
املغنيس������يوم والسيليكون – مرتبطة ببعضها 
 .electrostatic attraction بتجاذب كهراكـــدي
وميكن أن يكون لفصيلة الپيروڤـســـكيتات 
مجموعة واس������عة من التركيب������ات الكيميائية 
 superconductors وتتضّمن موصـــالت فائقة
فضا عن مواد تس������تخدم على نطاق واسع 
في مجال اإللكترونيات، على س������بيل املثال، 
 piezoelectric في احملفـزات الكهرضغطيـــة

.capacitors أو في املكثفات actuators

س������يليكات  پيروڤ�س������كايت  تركي������ب  مت 
املغ��ن�يس������ي���وم ألول م����رة ف�������ي ع�����ام 1974 
 .gigapascals حتت ضغط 30 گيگاپاس������كال
)الگيگاپاسكال، وحدة ضغط تساوي بليون 
پاس������كال، وه������و يعادل نح������و 000 10 ضغط 
جوي عند مس������توى س������طح البح������ر(. وفي 
السنوات ال�30 التالية أجمع اخلبراء على أن 
هذا املعدن يجب أن يكون موجودا على طول 
املسافة وصوال إلى السطح السفلي لوشاح 
األرض، الذي يقع على عمق 2890 كيلومترا، 

دون أن يتعّرض ملرحلة انتقالية أخرى.
بي������د أن������ه ف������ي الس������تينات م������ن القرن 
املاضي، اكُتشف ش������ذوذ زلزالي على عمق 
2600 كيلومتر. فتم تقس������يم اجلزء األس������فل 

 D من الوش������اح، ال������ذي كان يدع������ى الطبقة
 D‶ و D‵ إلى طبقت�������ني فرع�يتني ،)D-layer(
 D‶ فتحتني(، حتت������ل املنطقة D فتح������ة و D)

مس������افة ال� 300 كيلومت������ر الدنيا أو نحو ذلك 
من وش������اح األرض. وفي عام 1983 وِجد أن 
الش������ذوذ هو انقطاع فعلي، ولكنه ُعزي إلى 
تغيير في الغزارة النس������بية للعناصر، وليس 
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إلى حدود انتقال من طور إلى آخر. وجاء هذا 
االفتراض ألن الپيروڤسكايت، هو، ولو جزئيا، 
بنية متبلورة »مثالية« تترّتب فيها الذرات في 
هندسة مدمجة بإحكام تبدو أنها تزيد الكتلة 
إل������ى حدها األعلى لكل وحدة حجم. ش������ّكك 
بعض اخلبراء في أن الپيروڤس������كايت ميكن 
أن يكون منضغطا في بنية أشد دمجا. ومن 
ناحية أخ������رى، إّن التغييرات في مدى توافر 
العنص������ر كانت أيضا إش������كالية، ألن احلمل 
احلراري يجب أن يحرك الوش������اح األس������فل 
نحو األعل������ى ويخلط محتويات������ه مع تلك في 
الطبق������ات التي تعلوه، مما يؤدي إلى جتانس 

في أنواع ونسب العناصر.
الوض������ع، س������تحتاج  ه������ذا  ولتوضي������ح 
التج������ارب إلى رف������ع الضغط إل������ى ما فوق 
120 گيگاپاس������كال ورفع درجة احلرارة إلى 

ما فوق 2500 درج������ة كلڤن. لقد اهتممُت في 
هذه املش������كلة في منتصف التس������عينات من 
القرن املاضي، وبدأت في وقت الحق بإجراء 
جتارب باستخدام جهاز خاص يدعى خلية 
ســـندان األملـــاس diamond-anvil cell، حيث 
تضغط عينات من مواد شبيهة بواد الوشاح 
إلى ضغط عال بني أملاستني طبيعيتني بجودة 
األحجار الكرمية ) حيث يبلغ حجمهما نحو 
10/2 قي������راط(، ثم تس������خينها بالليزر. وفوق 

ضغ������ط ق������دره 80 گيگاپاس������كال، يبدأ حتى 
األملاس الذي هو أقسى مادة معروفة بالتشوه 
بش������كل مثير. ولرفع الضغط أكثر من ذلك، 
يحتاج املرء إلى جعل ش������كل أطراف سندان 
األمل������اس أقرب ما يكون إلى الكمال بحيث ال 
يؤدي إلى انكس������ار األمل������اس. لقد عانيت مع 
زمائي عمليات تكسير متعددة لألملاس، التي 
كلفتن������ا أمواال إضافة إل������ى اعتمادات بحثنا 
املالية، وفي بعض األحيان حماس������نا أيضا. 
س������ندانات مشطوفة  وباس������تخدام  وأخيرا، 
احلافة، جتاوزنا س������قف ضغ������ط قدره 120 
گيگاپاسكال في عام 2001. لقد كان مختبرنا 
أحد املختبرات األوائل في العالم للقيام بذلك، 
وأول الدارس������ني لتأثيرات مثل هذه الضغوط 

.perovskite في الپيروڤسكايت

واضح وضوح الشمس)٭٭(
 ولفه������م م������ا كان يجري داخ������ل عيناتنا، 
 »SPring-8« 8-أجرينا جتربتنا في س������پرينك
وهي منش������أة س������نكروترون لألشعة السينية 
األكب������ر في العالم، وتقع في منطقة جبلية في 
غرب اليابان. ومنذ ما يقرب من قرن من الزمن 
فك العلماء تكويد decoded بنية البلورات من 

deep earTh in The laB )�(
Crystal Clear )��(

وّلد فريق املؤّلف ظروف وشاح األرض األسفل باستخدام خلية سندان 
األملاس. مت تصميم خلية الفوالذ األسطوانية بشكل أّنه بإحكامها ببراغيها 

screws - وعادة يتم بعملية يدوية - ترّكز الضغط على سطح عرضه 
ميكرونات فقط بني سطحني اثنني من أملاستني. يضع الفريق العينات بني 
السطحني ويجري تسخينها بالليزر. وفي الوقت نفسه، تكشف حزمة من 

األشعة السينية عن كيفية تغّير بنية العينات املتبلورة.

]االكتشاف[ 
أعماق األرض في املختبر)�(

الضغط

سندان من األملاس
مرآة

األشعة السينية

شعاع الليزر

صورة انعراج األشعة السينية 

يجري ضبط عّينة املعدن مبكانها 
بطوق بني سطحني من األملاس.
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م������ن االنعراج في كل مرة. ووجدنا أيضا أنه 
عندما كن������ا نعيد تس������خني العينة في ضغط 
ج������وي منخفض يع������ود النم������ط اجلديد إلى 
التغير مرة أخرى إلى منط الپيروڤس������كايت. 
وهكذا، ف������إن االنتقال كان قابا ألن يعكس، 
وهذا ما يس������تبعد ح������دوث تغيير في تركيب 
العين������ة الكيميائي. في تلك املرحلة، أصبحُت 
على قناع������ة بأننا قد حّولنا الپيروڤس������كايت 

سيليكات املغنيسيوم إلى بنية جديدة. 
وبع������د ذلك، وجدنا أنه عن������د درجة حرارة 
2500 درج������ة كلڤن، يحدث االنتقال عند درجة 

ضغط 120 )بدال من 125( گيگاپاسكال، وعلى 
وجه التحديد عن������د الضغط املوافق إلى 2600 
كيلومتر من العمق، حيث مت العثور على قفزة 
االنقطاع الغريبة في س������رعة املوجة السيزمية 
)الزلزالي������ة(. لقد أدركت أن������ه قد مت اآلن حل 
اللغز الق������دمي : فقد اكتش������فنا مرحلة انتقال 
جديدة، ومواد جدي������دة يجب أن تكون مهيمنة 
في الطبق������ة ̏ D. وإضافة إلى ذلك، توقعت أّنه 
ال ب������د وأن يكون خلاصي������ات املرحلة اجلديدة 

دالالت مهمة حول ديناميات وشاح األرض.
ولك������ن قبل مواصلة عملن������ا، احتجنا أوال 
إلى حتدي������د البنية البلورية للمرحلة اجلديدة، 

خال النظر في كيفية انعراج األش������عة السينية 
عبرها )اس������تنادا إلى حقيقة أن املس������افات 
بـــني ذرات interatomic البل������ورات - تك������ون 
مس������اوية ألطوال موجات األشعة السينية (. 
وقد مكنتنا حزم أش������عة سپرينك-8 السينية 
املتمّيزة بش������دتها ودقتها املتناهية من التقاط 
ص������ور ذات ج������ودة عالية في فت������رات مدتها 
ثانية واحدة فقط، وهو أمر مفيد جدا لرصد 
التغير في بنية البلورة في مثل هذه الظروف 

القاسية أو احلدية.
ففي ش������تاء ع������ام 2002 وفي س������پرينك-8، 
جاءني أحد طلبتي )<M. موراكامي>(، وأعلمني 
أن منط االنعراج في پيروڤس������كايت سيليكات 
املغنيسيوم قد تغير تغيرا جذريا عندما ُسخن 
عند درجة ضغط 125 گيگاپاسكال. وتشير مثل 
هذه املاحظ������ة عادة إلى تغيير حصل في بنية 
البلورة، وهذا بالضبط ما كنت أبحث عنه. إذا 
كان هذا صحيحا، فإّن هذا االكتشاف سيكون 
األكثر أهمية في علم معادن الضغط العالي - 
ورب������ا في جميع علوم أعم������اق األرض - منذ 
ع������ام 1974، عندما مت تركيب الپيروڤس������كايت 

السيليكاتي نفسه ألول مرة.
ومع ذلك، لم نأخذ في البداية هذه البيانات 
على محمل اجل������د، ألن أمناط االنعراج ميكن 
أن تتغير ألي سبب من األسباب. فعلى سبيل 
املثال، ميك������ن أن تتفاعل العينات كيميائيا مع 
املواد التي ميسك بها على السندان – الغضار 
)الطني( على نحو منوذجي – مفضيا ذلك إلى 
تغيير ج������ذري في بيانات االنع������راج. وعندما 
أخبرت زمائ������ي املقربني عن ه������ذه املاحظة 
اجلدي������دة بع������د عدة أي������ام، كان������ت أول ردات 
أفعالهم، في الواقع، سلبية. فقد أخبرني أحد 
املتخصص������ني بعلم البلورات أن������ه ال بد وأّني 
ق������د ارتكبت ش������يئا خاطئا: فقد ب������نّي أن بنية 
الپيروڤسكايت هي بنية مثالية، مدمجة بإحكام 
ولم ياحظ مطلقا من قبل حتّول في الطور من 

الپيروڤسكايت إلى بنية أكثر كثافة.
وقد كررنا هذه التج������ارب مرات عديدة. 
وعلى نحو مش������ّجع الحظن������ا النمط اجلديد 

لقد شكك اخلبراء 
في إمكانية انضغاط 
معدن وشاح األرض 

إلى بنية متبلورة 
مهما بلغت شدة 

إحكام دمجها.

إّن البيانات التجريبية والتي ُتظهر درجات احلرارة والضغوط التي يتحول عندها الپيروڤســــكايت 
إلى الپوستپيروڤســــكايت )خط العتبة( تشــــير إلى أن مدى درجات احلرارة )املنحنى األســــود اللون( 
في األرض احلالية هو صحيح متاما لوجود الپوستپيروڤســــكايت في اجلزء األســــفل من الوشــــاح، 
علــــى عمق نحــــو 2600 إلى 2900 كيلومتر. وفي املقابل، كانت األرض في وقت مبكر )املنحنى األبيض 

اللون( ساخنة جدا لدرجة لم تسمح بتشكيل الپوستپيروڤسكايت.
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لم تسمح بتشكيل 
الپوستپيروڤسكايت

يسمح املنحني احلديث 
لدرجة حرارة األرض 
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في وجودها حتت 
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درجة احلرارة )درجة كلڤن(
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وه������ذا التحدي������د كان نوعا م������ن التحّدي ألنه 
ف������ي ذلك الوقت لم ُيعرف حت������ّول بلورات من 
منط الپيروڤسكايت إلى بلورات أخرى حتت 
الضغط. لقد تصفحنا ألكثر من عام كتالوگات 
علم البلورات محاولني مطابقة بيانات االنعراج 
التي بحوزتنا مع أمناط معروفة – وكان ذلك 
كالتفتي������ش عن إبرة في كوم������ة قش، آخذين 
باحلس������بان أّن هناك عشرات اآلالف من مثل 
ه������ذه البنى البلوري������ة. وإضافة إلى ذلك وفي 
نهاية عام 2003، خ������ال عطلة العام اجلديد، 
قام زميل������ي الكيميائي <K. كاوامورا> بإجراء 
عملية محاكاة حاس������وبية لذرات املغنيسيوم 
والسيليكون واألكس������جني حتت ضغط عال. 
بدأ بذرات موزعة عشوائيا عند درجة حرارة 
عالية ج������دا، وعندما بّرد عينته احلاس������وبية 
)الوهمية( ب������دأ اخلليط بالتبل������ور، وبعد ذلك 
حّدد أمناط االنع������راج التي ميكن أن تنتجها 
بنية بلوري������ة، وكانت النتيج������ة مطابقة متاما 

للنمط الذي كنا قد الحظناه جتريبيا.
قررنا أن نس������مي املرحلة اجلديدة باس������م 
پوستپيروڤسكايت )باملعنى الدقيق للكلمة، فإن 
هذا االسم ليس بعدن، ألنه لم يعثر عليه بعد 
في الطبيعة.( وكما تبني، فإن بنيته هي مطابقة 
أساس������ا لبنية بلورتني من البلورات املعروفة، 

 )UFeS3( بلورة كبريت احلدي������د واليورانيوم
 ،)CaIrO3( الكالســـيوم   iridiate وإيريديـــات 
التي تكون مستقرة في ظل الظروف احمليطة. 
لقد أظهرت لنا القياس������ات املباشرة أن كثافة 
الپوستپيروڤس������كايت هي أعلى في الواقع من 

كثافة الپيروڤسكايت من 1 إلى 1.5 في املئة.

   انطالق احلرارة)٭٭(
 منذ أن أعلنا النتائج التي توصلنا إليها 
في ع������ام 2004، قام الباحث������ون في مجاالت 
مختلفة اعتمادا على ه������ذه النتائج بصياغة 
صورة جدي������دة مثي������رة للعملي������ات املختلفة 
الكثيرة داخل األرض. وبادئ ذي بدء، يلقي 
اكتشافنا الضوء على كمية احلرارة املتدفقة 
من ل������ب األرض إلى وش������احها. يتألف اللب 
ف������ي معظمه من احلديد، مم������ا يجعل كثافته 
أعل������ى برتني م������ن كثافة وش������اح األرض. 
ونتيجة لذلك، يكاد ال يحدث أي خلط بينهما، 
ويت������م تبادل احلرارة ف������ي الغالب عن طريق 
وبينم������ا   .conduction )التوصيـــل(  النقـــل 
يكون الوش������اح غنيا باليوراني������وم والثوريوم 
والپوتاس������يوم املشعة، يفتقر لب األرض على 
األرج������ح إلى النظائر املش������عة، وهذا ما يدل 

ConveCTion on sTeroids )�(
Taking the heat )��(

chaotic )1(

]عمليات محاكاة حاسوبية[
احلمل احلراري على املنشطات)�(

أظهرت عمليات احملاكاة أّنه بوجود 
الپوستپيروڤسكايت، يكون احلمل احلراري 

أسرع وأكثر شواشية)1( )في اليمني( 
مما لو احتوى وشاح األرض على معدن 

الپيروڤسكايت فقط )في اليسار(، كما حصل 
في األرض في وقت مبكر. ترتفع أعمدة 
احلمل احلراري فوق اللب، متاما مثل 

تشّكل أعمدة الهواء فوق األرض الساخنة. 
عندما يصعد العمود، يصادف محتواه 
من الپوستپيروڤسكايت ضغوطا، أكثر 
انخفاضا، األمر الذي يحوله إلى معدن 

الپيروڤسكايت األقل كثافة. والتمديد الناجت 
يؤدي إلى طفو عمود احلمل احلراري، وهذا 

ما يسبب رفعه إلى األعلى بصورة أسرع 
وأكثر شواشية مما لو كان الوشاح يحتوي 

فقط على معدن الپيروڤسكايت.

وشاح األرض

من دون پوستپيروڤـْسكايت مع پوستپيروڤـْسكايت 

عمود 
حمل 

حراري

پوستپيروڤسكايت

باردساخن
}
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ضمنا على أّن درج������ة احلرارة احلالية التي 
هي ربا م������ن 4000 إل������ى 5000 درجة كلڤن 
يكون معظمها مستمدا من احلرارة املتخلفة 
عن تكوي������ن الكرة األرضية. ومنذ ذلك احلني 
تب������ّرد لب األرض مع مرور الزمن طاملا كانت 
احل������رارة تنتقل إل������ى وش������اح األرض على 

احلدود الفاصلة بني اللب والوشاح. 
وعن طري�������ق وض�ع افتراض������ات معقولة 
  heat conductivities عن املوصليـــة احلرارية
للمواد في طبقة الوشاح السفلية، كنت قادرا 
م������ع الذين يتعاون������ون معي عل������ى تخمني أّن 
مع������دل احلرارة الذي يتدف������ق من لب األرض 
إلى الوش������اح ميكن أن يكون م������ن 5 إلى 10 
تيـــراواط terawatts، وهذه احلرارة تس������اوي 
متوس������ط إنتاج محط������ات تولي������د الطاقة في 
العالم مجتمعة. إن������ه أكبر تدفق للطاقة، ومن 
ثم أس������رع لتبريد لب األرض مما كان يعتقد 
س������ابقا. وحتى يكون اللب في درجة حرارته 
احلالية، بع������د ذلك، ال ب������د وأن يكون قد بدأ 

بدرجة حرارة أعلى مما كان يفترض. 
لقد ح������ّدد ذلك التدف������ق من احلرارة 

كيفية تطور لب األرض منذ أن تشكلت 
الك������رة األرضية. ففي داخل األرض 
الفتي������ة، كان ل������ب األرض س������ائا 
متاما، ولكن في مرحلة ما من تاريخ 
الكوكب بدأ اللب الداخلي بالتبلور، 
بحيث أصبح مؤلفا اآلن من طبقتني: 

طبقة داخلية وهي اللب الصلب وطبقة 
خارجي������ة وهي اللب الس������ائل. ويوحي 

املعدل األس������رع للتبري������د أن اللب الصلب 
الداخلي قد يكون أقل عمرا بنحو بليون سنة 
فهو أكثر حداثة مقارنة بعمر الكرة األرضية 
البالغ 4.6 بليون س������نة: وإال ف������إن عمر اللب 
الداخلي س������يكون أكبر بكثي������ر مما نراه في 

الوقت احلاضر. 
ثم������ة دالالت بني تش������كل الل������ب الداخلي 
واملغنطيسية األرضية، ولهذه األخيرة بدورها 
عاقة باحلياة. ويعتقد علماء األرض أن احلمل 
احلراري للفلز الســـائل liquid metal في اللب 

اخلارج������ي املنصهر ه������و الذي يول������د املجال 
املغنطيس������ي للكوكب، من خ������ال عمل املولِّد 
)الدينام������و(. وإّن وجود اللب الداخلي الصلب 
يجعل احلم������ل احلراري أكث������ر انتظاما وأقل 
شواشية، مفضيا إلى وجود مجال مغنطيسي 
أقوى مّما لو كان اللب سائا بكامله. واملجال 
املغنطيس������ي األرضي يحم������ي الكرة األرضية 
من الرياح الشمس������ية واألشعة الكونية، التي 
ميكن أن تسبب الطفرات اجلينية ورّبا تكون 
بص������ورة خاصة خطي������رة على احلي������اة على 
األرض اليابس������ة. ويجوز أن يكون التغير في 
ش������دة املجال املغنطيسي األرضي، الذي ربا 
حصل قبل نحو بليون س������نة، قد جعل احلياة 

تنتشر من البحار إلى األرض اليابسة.
نش������ر  يؤث������ر في  فالپوستپيروڤس������كايت 
احلرارة لي������س فقط عند احل������د الفاصل بني 
اللب والوشاح ولكن في جميع أنحاء الوشاح 
أيضا، وهذا االكتش������اف أسفر عن مزيد من 
ال������رؤى عن تاري������خ األرض. تتش������كل أعمدة 
الصخور املنصهرة (+) plumes في الوش������اح 
ف������وق احلد الفاصل بني اللب والوش������اح. 
عندما تصعد هذه األعمدة في الوشاح 
الپوستپيروڤس������كايت،  طبق������ة  داخل 
أكث������ر انخفاضا،  تواج������ه ضغوطا 
حتى الوص������ول إلى عتب������ة يتحّول 
الپوستپيروڤس������كاي���ت  عنده������ا 
الساخ�����ن إلى معدن الپيروڤسكايت 
األقل كثافة، ويزداد حجمه. تس������تمر 
هذه األعمدة األق������ل كثافة من املواد 
األب������رد احمليطة بها بقدرتها على الطفو 
وهذا ما يع������زز صعودها إلى األعلى. وقد 
أظهرت احملاكاة احلاسوبية أّنه، عند وجود 
الپوستپيروڤسكايت، يتزايد تشّكل األعمدة 
وتعّرجها أكثر فيما لو كان الوشاح األسفل 
مؤلفا بأكمل������ه من الپيروڤس������كايت )انظر 
املؤّطر ف������ي الصفحة املقابلة(. كما أظهرت 
عمليات احملاكاة به������ذه الطريقة، أّن وجود 
الپوستپيروڤس������كايت رّب������ا س������رع تدفق 
احلرارة خال الوشاح بنسبة 20 في املئة. 

ManTle and Core evoluTion )�(

تطـور وشـاح
األرض ولبها)�(

عندما تشكلت األرض، لم يحتو 
وشاحها على پوستپيروڤسكايت، 

وكان لب األرض الساخن الغني 
باحلديد سائال متاما. ونظرا ألن 

الوشاح كان غير فعال لتبديد احلرارة 
فإّن األرض الداخلية تبردت ببطء 

)األرض الفتية(. ومنذ نحو 2.3 بليون 
سنة، سّرع تشّكل الپوستپيروڤسكايت 
في اجلزء السفلي من الوشاح صعود 
احلمل احلراري. وثمة احتمال في أن 

هذا التغيير في الديناميات قد زاد 
البركنة، وازداد معها حجم القارات 
)األرض اليافعة(. ونتيجة لذلك، فقد 

بّرد نقل احلرارة املتسارع أيضا 
لب األرض مبا يكفي لبدء تشّكل لب 
داخلي صلب منذ نحو بليون سنة 

)األرض الناضجة(. وأصبحت أمناط 
احلمل احلراري في طبقة اللب السائل 

أكثر انتظاما وبدأت بإحداث احلقل 
املغنطيسي األرضي القوي، والذي 

يحمي األرض من مخاطر الرياح 
الشمسية واألشعة الكونية. ورمبا 
مكن ذلك احلياة من أن تنتقل إلى 

األرض اليابسة .
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يسبب اخللط )٭(
وبتسريع احلمل احلراري نحو األعلى في 
الوشاح، فإن وجود الپوستپيروڤسكايت يزيد 
درجة حرارة الوشاح األعلى مئات الدرجات. 
وتكمن إحدى نتائجه في أّن البراكني تصبح 
أكثر نش������اطا من كونها من دونه. وفي الكرة 
األرضي������ة املبك������رة، عندم������ا كان لب األرض 
أعل������ى حرارة، كانت حرارة اجلزء األدنى من 
الوش������اح أيضا أكثر ارتفاع������ا وخارج نطاق 
درجات احلرارة التي عندها ميكن أن يتشكل 
الپوستپيروڤسكايت. وعلى النقيض من ذلك، 
وفي غياب الپوستپيروڤس������كايت الذي يسّرع 
تدفق احلرارة نحو األعلى، رّبا كان الوشاح 
األعلى أبرد مما هو عليه اآلن. وبا أّن الكرة 
األرضية تتبّرد ببطء، فإن بعض الپيروڤسكايت 
بدأ بالتحول إلى الپوستپيروڤس������كايت، ربا 
من������ذ نحو 2.3 بليون س������نة، ُمزيدا بذلك تدفق 
احلرارة من اللب ورافعا درجات احلرارة في 
الوشاح بأكمله. ونتيجة لذلك، قّدر الباحثون 
أّن احلركة األس������رع للصفائح، والزيادة في 
النش������اط البركاني رّبا أدت إلى منو أسرع 
برت������ني للقارات خ������ال ال� 2.3 بليون س������نة 
املاضية مقارنة ب������ا كانت عليه خال معظم 
الزمن السابق، مع أّن هذا االستنتاج اليزال 

عرضة للكثير من اجلدل الشديد.
 D ̏  قد تكون اخل������واص الفيزيائية للطبقة
مختلف������ة متاما ع������ن اخل������واص املوجودة في 
الوش������اح الذي يعلوها. فقد كشفت القياسات 
الپوستپيروڤس������كايت  ناقلي������ة  أن  احلديث������ة 
الكهربائية أعلى بكثير م������ن موصلية )ناقلية( 
معدن الپيروڤسكايت، األمر الذي يجعل الوشاح 
األسفل أكثر موصلية بدرجات عدة. وموصلية 
طبقة الپوستپيروڤسكايت األعلى سوف تعزز 
تبادل االندفـــاع الزاوي momentum بني اللب 
السائل والوشاح الصلب كلما تغّير منط تدّفق 
اللب. )ينتج التبادل با يس������مى قوة لورينتز 
Lorentz force.( ووفقا لعمليات احملاكاة التي 

أجراه������ا باحث������ون آخرون، فإن ه������ذا التبادل 

سيغير س������رعة دوران الكرة األرضية بطريقة 
تتفق بش������كل وثيق مع وجود اختافات قدرها 
ميّل������ي ثانية واحدة لوحظ������ت بالفعل في طوال 
 .decadal اليوم عل������ى النُُّطق الزمنية العقديـــة
وميك������ن أن تس������اعد املواصلـــة الكهربائيـــة 
the electric conductance للپوستپيروڤسكايت 

والتب������ادل الكبير الناجت م������ن االندفاع الزاوي 
أيضا على تفسير املبادرة precession الدورية 

حملور دوران األرض )الترنُّح(. 
ومع وجود الپوستپيروڤسكايت في العدد 
القليل من مئات الكيلومترات أس������فل وشاح 
كوكب األرض فحسب، فإنه قد يشكل أجزاء 
أكبر من الكواك������ب األخرى. ويتوقع التحليل 
النظري أن يكون پوستپيروڤسكايت سيليكات 
املغنيسيوم مستقرا حتى 1000 گيگاپاسكال و 
000 10 درجة كلڤن، قبل أن يتفّكك إلى خليط من 

ثاني أكسيد السيليكون وأكسيد املغنيسيوم. 
وينبغي أن يكون الپوستپيروڤسكايت بالتالي 
املكّون الرئيس������ي في ألبـــاب cores أورانوس 
ونپتون الصخري������ة. وفي املقابل، تكون ألباب 
املش������تري وزحل الصخرية مغلف������ة بطبقات 
س������ميكة من الهدروجني، التي من شأنها أن 
تنتج ضغوطا ودرج������ات حرارة عالية لدرجة 

تعيق استقرار الپوستپيروڤسكايت. 
 وم������اذا ع������ن الكواكب ف������ي منظومات 
شمسية أخرى؟ إّن جميع الكواكب اخلارجة 
عن املجموعة الشمسية exoplanets املاحظة 
حتى اآلن ه������ي أكبر من الك������رة األرضية. 
ويفت������رض أن تك������ون تلك الت������ي ال تتجاوز 
كتلتها 10 أضعاف الكرة األرضية، كواكب 
صخرية تشبه الكرة األرضية وتسمى كرات 
أرضيـــة فائقة super-Earths. لقد اس������تنتج 
علماء الفل������ك تركيب الكواكب اخلارجية من 
خال مراقبة النجوم التي تستضيفها. وما 
ميكن اس������تخاصه من خطوط االمتصاص 
ف������ي الطي������ف الضوئي للش������مس ه������و أن 
غاف شمس������نا اجل������وي مش������ابه بتركيبه 
الكيميائ������ي لكواكب مجموعتنا الشمس������ية. 

Causing a stir )�(

هو أستاذ علوم أرض الضغط العالي 
في معهد طوكيو للتقانة. اختار 

دراسة اجليولوجيا في جامعة طوكيو، 
على أمل أن مجرى العمل سوف 

يأخذه إلى القارة القطبية اجلنوبية أو 
يسمح له باستكشاف أعماق البحار 
في غواصة. ويركز بحثه على توليد 
الضغوط ودرجات احلرارة املرتفعة 

جدا في التجارب املختبرية، مع 
اهتمام خاص بواد حول األرض 
وفي أعماقها، إال أنه حتى اآلن لم 

يقطع األمل من حتقيق أحام سفره.

املؤلف

Kei Hirose
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إلى أجوبة حول اللب الفلزي الغني باحلديد. 
كانت دراس������ة اللب أصعب بكثير من دراسة 
الوشاح ألنه حتى في اآلونة األخيرة لم تتمّكن 
تقنيات ســـندان األملـــاس)2( من إعادة إحداث 
الضغوط ودرجات احلرارة التي توجد في لب 
األرض. وميكن أن ُيحدث الباحثون ضغوطا 
أعلى بطريق������ة القوة الضاري������ة التي يولدها 
االنضغ������اط الناجم ع������ن موجة صدميـــة)3(، 
ولك������ن درجات احل������رارة الت������ي تنتجها تلك 

الطريقة ستكون عندئذ مرتفعة للغاية.
وم������ع ذلك، من املعروف من������ذ عام 1952 أن 
اللب الس������ائل اخلارجي أقل كثاف������ة بنحو 10 
في املئ������ة من احلديد النقي أو س������بائك النيكل 
واحلدي������د. ولذلك يج������ب أن جن������د عنصرا أو 
عناصر أخف وزنا مثل الكبريت والس������ليكون 
واألكسجني والكربون والهدروجني، ولكن حتديد 
هذه العناصر اخلفيفة مازال مثيرا للجدل إلى 
أبعد احلدود. ويتم احلصول على أفضل تقدير 
لدرجة حرارة الل������ب من درجة حرارة انصهار 
الس������بائك احلديدي������ة عند ضغ������ط يوافق احلد 
الفاصل بني اللب الصلب واللب السائل. ولكن 
التقديرات احلالية ُيش������ك فيه������ا عندما تصبح 
احلرارة أكثر من 2000 درجة كلڤن، ألن درجة 
ح������رارة االنصهار تعتمد اعتم������ادا كبيرا على 
التركيب الصحيح، وه������و غير معروف. وكذلك 
فإن البني������ة البلورية للحديد في ش������روط اللب 
الداخل������ي ال ت������زال أيضا غي������ر معروفة، وهذا 
يجعل من الصعوبة بكان تفس������ير املاحظات 
الس������يزمولوجية. ومع ذلك، فمن������ذ عهد قريب 
أنتجنا س������ندانات أملاسية تس������تطيع الوصول 
إلى مدى احلد األقصى من الضغوط ودرجات 
احلرارة التي توجد ف������ي لب األرض، وهذا ما 
يفسح املجال ملعاجلة هذه األسرار التي لم حتل 
بعد حول اجلزء األعمق من كوكبنا. وس������يكون 
ذلك إلى حد ما َكَمْن ُيس������افر على طول الطريق 
ال������ذي يؤدي إلى مرك������ز األرض، وإن كان ذلك 

فقط في مخيلتنا.                                                <

وقد استخلص علماء الفلك على نحو مماثل 
من األطياف الضوئي������ة للنجوم األخرى أّنه 
من احملتم������ل أن يكون للعدي������د من الكرات 
األرضيـــة الفائقة)1( تركيب مش������ابه لكرتنا 
الپوستپيروڤسكايت  يكون  وربا  األرضية. 
ن األكثر وفرة للعديد من هذه الكواكب،  املكوِّ
نظرا ملدى الضغوط ودرجات احلرارة التي 

من شأنها أن توجد في باطنها.

 لنواصل)٭(
ال ت���زال هن�����اك تس���������اؤالت ح��������ول ب�ن�ي�������ة 
الطبق������ة ̏ D الغنية بالپوستپيروڤس������كايت على 
كوكبنا. لقد لوحظ������ت، منذ فترة طويلة في تلك 
األعماق، ش������ذوذات كبيرة في سرعة املوجات 
السيزمية، كما لو أّن الطبقة ̏ D لم تكن متماثلة 
وإمّنا مؤلفة من سحنتني واضحتني اثنتني تقع 
األولى تقريبا حت������ت إفريقيا وتقع الثانية حتت 
احملي������ط الهادىء. وميكن أن تكون هناك كتلتان 
اثنتان، أكثر كثافة م������ن الصخور احمليطة بها 
ولكنهما تظان خفيفتني ما يكفي لتطفوان على 
الل������ب اخلارجي، متاما كما تطفو القارات على 
الوش������اح اخلارجي؟ وهذه »القارات املخفية« 
hidden continents ميكن أن تؤثر في التدفقات 

في اجلزء السفلي من الوشاح اخلارجي وتؤّثر 
بصورة غير مباشرة في أمناط احلمل احلراري 
في وشاح األرض بأكمله - وبالتالي تؤّثر حتى 
ف������ي تكتونية الصفائ������ح على الس������طح. كيف 
تتش������كل هذه الكتل، وهل ه������ي في طور النمو؟ 
ه������ل ميكن أن يكون للكتلة الواقعة حتت احمليط 
الهادىء عاقة بأعمدة الصخور املنصهرة في 
الوش������اح التي أحدثت أرخبي������ل هاواي؟ ميكن 
أن تت������م اإلجابة عن هذه األس������ئلة وغيرها في 

املستقبل القريب. 
لقد بقي القس������م األدنى من وشاح الكرة 
األرضية فترة طويل������ة غامضا، ولكن الكثير 
من خصائصه هو اآلن مفسر بصورة جيدة 
بفضل اكتش������اف الپوستپيروڤسكايت. وفي 
املقابل، اليزال هناك عدد من األسئلة يحتاج 

To Be Continued )�(
super - earths )1(

diamond - anvil )2(
shock - wave )3(

مراجع لالستزادة
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رؤية بالغة الغرابة عند العميان)٭(
منط خاص من الرؤية لدى بعض املصابني بالعمى الناجم

عن أذية دماغية يسمى رؤية العميان)1( : وهي إمكانية استثنائية
للتفاعل مع املشاعر العاطفية الظاهرة على الوجوه, بل حتى القدرة

على التجوال وسط العوائق دون أن يدركوا أنهم يستطيعون رؤية أّي شيء.
<B. دي جيلدر>

مفاهيم مفتاحية
<  يبدي بعض املصابني بالعمى 
الناجم عن أذية دماغية منطا 

خاصا من الرؤية يطلق 
عليها رؤية العميان, وتتميز 
بإمكانية االستجابة لألشياء 
والصور التي ال يستطيعون 

رؤيتها بشكل واع.

<  رؤية العميان متّكن األعمى 
من استبانة الكثير من املّيزات 
البصرية, من ضمنها األلوان 
واحلركة واألشكال البسيطة 

واملشاعر العاطفية التي يعّبر 
عنها الشخص بوجهه أو 

بوضعيته.

<  يقوم الباحثون بوضع خريطة 
ملناطق الدماغ القدمي )تطوريا( 

املسؤولة عن رؤية العميان, 
وباستكشاف حدود هذه القدرة 

البارزة وغير العادية. 
 محررو ساينتفيك أمريكان

لق������د متكنُت مع زمالئي من تصوير فيلم 
فيديو مذهل, يظه������ر فيه رجل أعمى يتمكن 
من ش������ّق طريقه عبر مم������ر طويل تتبعثر فيه 
صناديق وكراٍس������ّي وأدوات مكتبية أخرى. 
وهذا الرجل - املعروف في األوساط الطبية 
ب�(TN) - ليس������ت عنده أي������ة فكرة عن وجود 
هذه العوائق هن������اك, ومع ذلك فهو يتجنبها 
جميعه������ا, إذ مييل جانبيا هنا ليمّر بدّقة بني 
س������لة مهمالت وبني احلائط, وي������دور هناك 
حول احلام������ل الثالث������ي القوائ������م لكاميرا 
تصوي������ر, وهذا كّله يجري دون أن يدرك أنه 
 TN قد قام بأية مناورات خاصة. إن الرجّل
ميك������ن أن يكون أعمى, ولكن������ه يتمّتع برؤية 
العمي������ان أي القدرة الب������ارزة وغير العادية 
على االستجابة ملا ميكن أن تتبيَّنه عيناه دون 
أن يدرك أّن بإمكانه أن يرى أّي ش������يء على 
الفيل������م موضوع االختبار  اإلطالق. ]لرؤية 
www.ScientificAmerican. :قم بزيارة املوقع

 .]com/may2010/blindsight

إّن العم������ى عند الرج������ل TN هو من نوع 
نادر جدا, وقد حدث بسبب اإلصابة بسكتة 
دماغي������ة مرتني في عام 2003, حيث أّدى ذلك 
إل������ى أذية في منطق������ة من الناحي������ة اخللفية 
لدماغه تس������مى القش���ر البصري األولي)2(, 
وكانت هذه في نصف الكرة الدماغية األيسر 
أوال, ث������م تلتها إصابة ف������ي النصف األمين 

بعد خمس������ة أسابيع. بقيت العينان سليمتني 
متام������ا, ولكن نظرا لتوّقف القش������ر البصري 
 TN عن تلّقي اإلشارات الواردة صار الرجل

أعمى بشكل كامل.
ومن احملتمل أن تكون الدراسة املذكورة 
أعاله ع������ن عب������ور الرجل TN لل������رواق هي 
اإلثب������ات األكثر إث������ارة بني جمي������ع التقارير 
املتعّلقة برؤية العمي������ان حتى اآلن. وقد قّدم 
مرضى آخرون فقدوا البصر بسبب إصابة 
القشر البصري األولي حاالت لهذه الظاهرة 
ماثلتها في الغموض, وإن كانت أقل إدهاشا, 
حيث استجابوا ألشياء ال يستطيعون رؤيتها 
بش������كل واع, بدءا من األش������كال الهندس������ية 
البس������يطة إلى الصورة املعّقدة لوجه شخص 
ن العلماء أيضا  يعّبر عن مش������اعره. وقد متكَّ
من إحداث نتائج مش������ابهة عند أش������خاص 
أصح������اء بالتعطيل املؤقت للقش������ر البصري 
اخلاص بهم أو بالتحايل عليه بطرق أخرى. 
حالي������ا تس������عى األبحاث املتعلق������ة برؤية 
العميان إلى فهم مدى قدرات اإلدراك احلسي 
التي ُيحتَم������ل أن يحتفظ بها املصاب بالعمى 
القشري, وإلى حتديد أّي من أجزاء الدماغ 
والس������بل العصبونية هي املسؤولة عن ذلك. 
واملعلومات التي متَّ احلصول عليها ذات قيمة 

UNCANNY SIGHT IN THE BLIND )�(
blindsight )1(

the primary visual cortex )2(
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إلى حّد ما بالنسبة إلينا جميعا, إذ إنه حتى 
ولو لم ُنص�َب بأذي������ة مريع�ة كإصابة الرجل 
TN, ف������إّن وظائف الدماغ الالواعية نفس������ها 

التي بدت عنده كقدرة مدهش������ة على الرؤية 
ل بالتأكيد جزءا ثابتا خفيا  دون إدراك, ُتشكِّ

من ممارسات حياتنا اليومية.

تاريخ حافل باخلالف واجلدل)٭(
منذ عهد بعي������د يعود إلى عام 1917 أبلغ 

األطباء عن حاالت مش������ابهة لرؤية العميان, 
أس������موها آنذاك الرؤية املتبّقية, وكانت عند 
جنود أصيبوا خالل احلرب العاملية األولى. 
ولك������ّن األمر احتاج إلى م������رور نصف قرن 
من الزمن قب������ل أن تبدأ أبحاث أكثر تنظيما 
وموضوعية بأخذ دوره������ا. في الب��داي��ة ق��ام 
<L. وايسكرانتز> وتلميذه <K .N. همفري> في 

ع����������ام 1967 - وك���ان��ا ف������ي ذل��ك الوقت في 
A Controversial History )�(
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ج���امع�������ة ك���امبري����دج - ب���دراس����������ة ق���رود 
ل��ت جراحي��������ا. وَت���الُهم���ا في ع���ام 1973  ُعدِّ
<E. بوبيل> و<R. هيلد> و<D. فروس������ت> ]من 

املعهد  MIT)3([, حيث قاموا بقياس حركات 
العني عن������د مريض, فوج������دوا أّن لديه ميال 
طفيفا إلى النظر باجتاه منّبهات ال يستطيع 

أن يراها بشكل واع. 
������ت ه������ذه االكتش������افات عل������ى القيام  حثَّ
باس������تقصاءات أكث������ر منهجي������ة أجريت على 
حيوانات أزيل منها القش������ر البصري األولي 
)ال������ذي ُيدعى أيضا V1(, وقد أش������رف على 
معظمها <وايسكرانتز> ومعاونوه. وأثبت عدد 
من هذه الدراس������ات أّن احليوانات املذكورة 
حتتف������ظ بق������درات بصرية معتب������رة بعد إزالة 
القش������ر البصري عندها )منها مثال مالحظة 

احلركة ومتييز األشكال(. 
شرع <وايس������كرانتز> ومعاونوه أيضا عام 
 (DB) �1973 بدراسات على ش������خص ُيعَرف ب

كان ق������د َفَقَد منذ فترة قريبة جزءا من القش������ر 

البصري لديه نتيجة اس������تئصال جراحي لورم 
دماغ������ي. ولكّن غالبية الباحثني اس������تقبلت في 
البداية التقارير والنتائج املتعلقة برؤية العميان 
عند البشر بقدر كبير من التشكيك واالرتياب.

لم يُكن عدم تصديق ظاهرة رؤية العميان 
باألمر املفاجئ, ألّن هذه الظاهرة تبدو منافية 
للمنط������ق, إن لم تُكن برمتها مناقضة لذاتها. 
فكي������ف ميكن للمرء أن يرى دون أن يدرك أنه 
يقوم بذلك؟ فمثلم������ا أنه ليس من املنطقي أن 
يقول املرء لس������ت أدري إن كنت متأملا, يبدو 
األمر هو نفس������ه بالنس������بة إلى االقتراح بأّن 
أحدهم يستطيع أن يرى شيئا ما بينما يصّر 

على أنه أعمى.
ومع ذلك, فإننا ال ندرك في جميع األحيان 
إن كّنا نس������تطيع الرؤية أم إننا عاجزون عن 
ذلك, فالعالقة ب������ني الرؤية واإلدراك هي أمر 
أكثر تعقيدا من افتراضاتنا االعتيادية. مثال 

What Is Blindsight? )�( pulvinar nucleus )1(
superior colliculus )2(

Massachusetts Institute of Technology )3(

]أساسيات[ 
ما هي »رؤية العميان؟«)٭(

)الصورة  األولي  البصري  القشر  ُتسّمى  الدماغ  من  ناحية  على  اإلنسان  عند  الواعية  الرؤية  تعتمد 
في األسفل(. ويؤّدي تخربه إلى حدوث عمى في املناطق املقابلة من الساحة البصرية. وحتصل رؤية 
العميان عندما يستجيب املرضى بطريقة ما لعنصر موجود في املنطقة العمياء, بينما ال يستطيعون 
رؤيته بشكل واع. وفي عرض مثير لهذه الظاهرة قام مريض يدعى TN بعبور مسار مليء بالعوائق مع 

أنه أعمى متاما )الصورة في اليمني(. 

السبل البصرية 
تذهب اإلشارات اآلتية من الشبكية إلى القشر البصري األولي عن 

طريق النواة الركبية الوحشية في الدماغ املتوسط, وتصل في 
نهاية األمر إلى مناطق أعلى من أجل معاجلة املعلومات بشكل 

شعوري. وترسل األعصاب أيضا معلومات بصرية إلى مناطق مثل 
النواة الوسادية)1( )وسادة املهاد( واألكيمة العلوية)2( في الدماغ 
املتوسط. وهذه املناطق ال يبدو أنها تسهم في الرؤية الواعية, 

ولكّن ال بد أن يكون لبعضها دور في عملية رؤية العميان. 

ل األعمى املتجوِّ
نظرا للشّك في أّن املريض TN ميكن أن ُيبدي ظاهرة رؤية العميان, 

 TN وايسكرانتز> )الظاهر مع املريض .L> طلب الباحثون مبن فيهم
في الصورة أعاله( إلى املريض السير في ممر مليء بأغراض مبعثرة, 

وأعلموه أنه ممر فارغ. قام الرجل TN بتجّنب جميع العوائق في 
املمر, مع أنه بقي جاهال وجودها وغير مدرك ملشيه مبسار متعرج. 
ميكن االطالع على الڤيديو الذي يعرض هذه التجربة بزيارة املوقع: 

.(www.ScientificAmerican.com/may2010/blindsight)

ضوء

الشبكية

أعصاب

أذية

قشر بصري أولي

النواة الوسادية )وسادة املهاد(
النواة الركبية الوحشية

األكيمة العلوية

منطقة 
عمياء

الساحة 
البصرية 
اليسرى

الساحة 
البصرية 

اليمنى
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لدى كل ش������خص سليم ما يس������مى البقعة 
العمي���اء blind spot في س������احته البصرية, 
وم������ع ذلك فهو في احلالة االعتيادية ال يعرف 
بوجود هذه الفجوة في مجال رؤيته, كما أّن 

هذا األمر ال يسّبب له أية إعاقة. 
وهناك س������بب آخر لع������دم التصديق هو 
قلة األدّلة البش������رية: فاألشخاص املصابون 
بالعمى القش������ري والقابلون للدراسة نادرون 
عدديا. إّن القشر البصري األولي ال يتجاوز 
عرضه سنتيمترات عدة ال غير عند البالغني, 
ويصعب أن تنحصر األذي������ة الدماغية بهذه 
املنطقة فق������ط, بحيث تصي������ب رؤية املريض 
وتترك ف������ي الوقت نفس������ه وظائ������ف الدماغ 
األخرى سليمة إلى حّد يكفي إلجراء دراسة 
ذات مغزى على م������ا بقي الدماغ قادرا على 
إدراكه حس������يا. ومع ذلك, من الواضح اآلن 
أّن عدَد َمن لدي������ه رؤية العميان بني املرضى 
املصابني بأذية في القش������ر البصري األولي 
هو أكبر بكثير من العدد الذي واجهه العلماء 
في الس������ابق, وأّن التش������كيك في شأنها قد 

تضاءل وانحسر. 
وال ي������زال معظم هؤالء املرضى يحتفظون 
بجزء من وظيفة القش������ر البص������ري األولي, 
ولدى الكثير منهم إصابة محصورة في قطاع 
صغير من القشر البصري األولي تؤدي إلى 
بقعة عمياء صغيرة في س������احتهم البصرية؛ 
بينم������ا ل������دى بعضهم فق������دان كامل للنصف 
األمين أو األيسر من القشر البصري األولي 
ينجم عنه عمى في نصف الساحة البصرية 
املعاكس جله������ة اإلصابة. فرؤية العميان في 
ه������ذه احلاالت تتضم������ن متييز األش������ياء أو 
الصور املوجودة في البقع������ة العمياء, بينما 

يعجز املريض عن رؤيتها بشكل واع.
وتعتمد الطرق التقليدية لدراس������ة الرؤية 
عند اإلنسان على إجابة الشخص الناظر عّما 
يشعر بأنه يراه, ومن َثّم سيجيب األشخاص 
املفحوصون به������ذه الطريق������ة بأنهم ال يرون 
أّي ش������يء في البقع العمياء من س������احاتهم 
البصرية. ولكّن الطرق التي تعتمد أساليب ال 
مباشرة, ميكنها أن تكشف أّن تلك املنّبهات 

البصرية غير املرئية لها تأثير فعلي في كيفية 
استجابة املريض.

وفي بعض التجارب يبدي املرضى تبدالت 
فيزيولوجية واضح������ة - مثل تقّبض احلدقة 
- كعالم������ات على الرؤية الالش������عورية. كما 
ميكن أن يرتكس املرضى للمرئيات املوجودة 
في ساحة بصرهم الس������ليمة بشكل يختلف 
حس������ب ما هو موجود في الوقت نفس������ه في 
اجلزء األعمى من الساحة. وعندما كان ُيطلَب 
ن - من ضمن خيارات  إل������ى املريض أن يخمِّ
عدي������دة - أّيا من األش������ياء هي املوجودة في 
املنطقة العمياء من الس������احة, فإّن اإلجابات 

كانت صحيحة في جميع املرات تقريبا.
وهناك طريقة جتريبية مهمة أخرى وهي 
م  التصوير العصبي الذي يس������تطيع أن يقدِّ
دليال مباش������را على مناط������ق الدماغ املعنية 
برؤية العميان وعلى الس������بل العصبية التي 
تنقل املعلوم������ات البصرية. وفي الواقع كان 
دت آخر  تصوير الدماغ هو الوسيلة التي بدَّ
الش������كوك في أّن االحتف������اظ ببعض األجزاء 
������ر ظاهرة  القش������رية س������ليمة ميكن أن يفسِّ

الرؤية املتبّقية.
وبص������ورة إجمالية كش������فت هذه األمناط 
املختلف������ة م������ن التجارب أّن اإلنس������ان ميكنه 
أن مييِّز بش������كل غير واع مجاال واس������عا من 
الصف������ات املمي������زة البصرية, م������ن ضمنها 
 )O و X( األلوان واألش������كال البس������يطة مثل
واحلرك������ة البس������يطة واجتاه������ات اخلط������وط 
وش������بكات القضبان. وف������ي املقابل, يبدو أنه 
من الصعب متييز األش������كال الكبيرة وكذلك 

التفاصيل الدقيقة جدا.
لق������د كانت جتربة جتوال الرجل TN التي 
الباحثان <وايسكرانتز> و<همفري>  قام بها 
في س������بعينات القرن املاضي ملهمة لنا كي 
نحاول إجراءها: فجعلنا قردا ال ميلك قشرا 
بصريا أوليا يتح������ّرك بحرية في غرفة مليئة 
باألغراض بشكل عشوائي دون أن يصطدم 
ب������أّي منها. ومع ذلك, ُدهش������نا عندما ش������ّق 
الرج������ل TN طريقه في املمر دون أن يصطدم 

WHAT CAN BE DETECTED? )�(

ما هي األشياء التي 
ميكن متييزها؟)٭(

تكون رؤية العميان أقوى ما ميكن 
عندما تكون التفاصيل املنظورة 
مقاربة في احلجم ملا تبدو عليه 

قطعة نقدية بقيمة ربع دوالر عندما 
توضع على ُبعد 5 إلى 15 قدما. 
وتستطيع هذه الرؤية أن تلتقط 

تشكيلة من اخلصائص البصرية 
األساسية, من ضمنها:

< األشكال البسيطة

< منظومات من اخلطوط

< أشياء تظهر وتختفي

< احلركة

< اللون

< اجتاه اخلطوط

 ميكن لرؤية العميان أيضا أن متّيز 
العواطف التي يعّبر عنها الشخص, 
ولكنها تعجز عن حتديد َمن هو هذا 

الشخص أو إلى أّي من اجلنسني ينتمي.
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بش������يء على اإلطالق, ولم تبنّي الفحوصاُت 
الفيزيائي���ة النفس���ية املُش���خَصنة)1( لتقييم 
الرؤي������ة الواعية لديه وجوَد أية وظيفة بصرية 

عنده, مبا في ذلك مالحظة أهداف كبيرة.
إّن س������لوك الرجل TN خالل س������يره عبر 
رنا بحالة السير أثناء النوم, وهي  الرواق ُيذكِّ
ظاهرة أخرى جند فيها الشخص يبدي قدرة 
عل������ى إجناز األمور بطريق������ة ما دون أن يعي 
عل������ى اإلطالق ما يفعله. وف������ي الواقع عندما 
ُس������ئل الرجل TN فيما بع������د, أصّر على أنه 
س������ار ببس������اطة عبر املمر, فهو لم يكن غيَر 
مدرك لرؤيته أّي شيء فحسب, بل كان أيضا 
غافال متاما عن كيفية مناورته حول األشياء 
غير املرئية وتفاديه إياها. لقد كان عاجزا عن 

تفسير سلوكه أو حتى عن وصفه.

رؤية العميان بالنسبة
إلى املشاعر العاطفية)٭٭(

إّن التجوال والطواف هما من أهّم الفروض 
األساس������ية التي يواجهها احليوان, لذا يجب 
أاّل يكون من املستغرب أن يجد الدماغ طرقا 
للمحافظة على القدرة على التجوال حتى في 
حالة تعطيل القش������ر البصري األولي والرؤية 
الواعية. وباعتبار اإلنس������ان كائنا اجتماعيا, 
فهو كذل������ك يعتمد في بقائه عل������ى التواصل 
الناج������ح م������ع اآلخرين. ل������ذا علي������ه أن ميّيز 
بقية األش������خاص, وأن ينتبه إل������ى اإلمياءات 
والعالم������ات الت������ي ت������دّل عّما يفك������رون به. 
وانطالقا من هذه األفكار بدأُت مع مساعدّي 
في أواخر تسعينات القرن املاضي بالتساؤل 
عّم������ا إذا كان األش������خاص املصاب������ون بأذية 
قش������رية ميكنهم متييز أشياء مرئية من أمثال 
املشاعر العاطفية التي تظهرها تعابير الوجه 
أو املعان������ي التي توحي بها وضعية اجلس������م 
عندما تكون في أقسام من ساحتهم البصرية 

ال ُتتاح لهم رؤيتها في احلالة االعتيادية.
وف������ي ع������ام 1999 بدأنا بإج������راء مجموعة 
جتارب باستخدام أفالم عن الوجوه, ومع أّن 
الباحثني في البصريات يعتبرون الوجوه عموما 

مرئيات معّقدة وصعبة القراءة - أصعب بكثير 
في معاجلتها من ش������بكات القضبان وغيرها 
من األش������كال البسيطة - فإّن الوجه هو شكل 
طبيعي للغاية بالنسبة إلى ما ُيفتَرض بالدماغ 
 (GY) البش������ري أن يتعامل معه. كان مريضنا
قد َفَقَد من������ذ طفولته كامَل القش������ر البصري 
األولي في اجلهة اليسرى, ومن َثمَّ صار أعمى 
في اجلانب األمين من س������احته البصرية. وقد 
وجدناه يستطيع أن يحزر بطريقة جديرة بالثقة 
التعابيَر الظاهرة على الوجوه دون أن يدركها 
ويشعر بها بشكل واع, لكنه بدا أعمى بشكل 
حقيق������ي فيما يتعلَّ������ق بالعديد من اخلصائص 
الوجهي������ة والتي ال صلة له������ا بالعواطف مثل 

الهوية الشخصية أو اجلنس. 
للتعّمق في دراسة إمكانية رؤية التعبيرات 
ع������ن املش������اعر العاطفية من قب������ل العميان, 
اس������تفدنا عام 2009 من ظاهرة ُتدعى عدوى 
العواطف)2(, وهي ميل الشخص إلى مجاراة 
َمن يراهم من األشخاص اآلخرين من ناحية 
تعابي������ر وجه������ه الذاتي������ة. ويق������وم الباحثون 
بدراسة هذه الظاهرة باالعتماد على واسطة 
الكهربائ���ي  العضل���ي  التخطي���ط  ُتدع������ى 
ل املساري الكهربائية  للوجه)3(, حيث ُتس������جِّ
املوضوع������ة على وجه املفحوص اإلش������ارات 
العصبية الصادرة إلى العضالت املس������ؤولة 
عن االبتسام أو العبوس. وقد جلأنا إلى هذه 
التقنية عند كل م������ن الرجلني GY وDB أثناء 
َعْرضنا عليهما صورا ثابتة لوجوه وأجسام 

كاملة تبدي تعابير عن الفرح أو اخلوف.
أطلقت جميع املنّبهات ردود أفعال عاطفية 
استنادا إلى تس������جيالت التخطيط العضلي 
الكهربائ������ي, بغّض النظ������ر عن كون الصورة 
املنّبه������ة موج������ودة في جهة الرؤية الس������ليمة 
أم في اجله������ة العمياء. وف������ي واقع األمر - 
وبشكل يثير االستغراب - أّدت الصور غير 
املرئية إلى استجابة أس������رع من تلك املرئية 
بش������كل واع. لقد راقبنا أيضا توّسع احلدقة 

MAPPING NEURAL PATHWAYS )�(
Blindsight for Emotions )��(

Personalized psychophysical tests )1(
emotional contagion )2(

facial electromyography )3(

وضع خريطة
للسبل العصبية)٭(

يستعمل الباحثون تقنيات تصوير 
متطورة في محاوالتهم تتّبع السبل 
العصبية التي متر عبرها املعلومات 

البصرية في الدماغ كي تتحّقق رؤية 
العميان.

وإحدى هذه الطرق هي نوع من 
التصوير بالرنني املغنطيسي يعتمد 

على انتشار املاء على طول العصبونات 
بسرعة أكبر من انتشاره عبرها. 

هذه التقنية اخلاصة من الرنني 
املغنطيسي استطاعت أن تضع خريطة 

 neurons حلزم من العصبونات
قد تكون مسؤولة عن رؤية العميان 

للمشاعر العاطفية. وهذه السبل تصل 
وسادة املهاد واألكيمة العلوية باللوزة 

amygdala التي تؤدي دورا مفتاحيا في 

معاجلة املشاعر العاطفية.
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رؤية العميان للجميع)٭٭(
بس������بب القّلة الش������ديدة لعدد املرضى 
املناس������بني إلجراء الدراسات املتعّلقة برؤية 
العميان, فإّن إحداث هذه الظاهرة بش������كل 
مؤقت عن������د أش������خاص س������ليمي األدمغة 
متاما ه������و وس������يلة قّيمة من أج������ل إجراء 
جت����ارب محكوم����ة)2(. وإح������دى التقني������ات 
املُستعَملة تس������تخدم »حج����ب« الرؤية)3( أو 
ما ُيعَرف باس������تخدام الصور حتت العتبة 
subliminal: حي������ث يلتمع منّبه بصري أمام 

الذي يعتبر مقياس������ا للتيّق������ظ الفيزيولوجي, 
ووجدنا أّن الصور املخيفة غير املرئية سبَّبت 
االس������تجابة األقوى, مّما يوحي أنه كلما كنا 
واعني شعوريا إلشارة عاطفية, كان رّد فعلنا 

عليها أبطأ وأضعف.
وثم������ة مدرس������ة فكري������ة ترى أّن س������بب 
عدوى العواط������ف هو قيام الن������اس بالتقليد 
الالش������عوري للتعابير التي يرونها, دون أن 
ميّي������زوا بالضرورة الش������عور العاطفي بحّد 
ذاته. ولكن نظرا لك������ون مرضانا قد تفاعلوا 
ليس م������ع الوجوه فحس������ب, ب������ل أيضا مع 
األجس������ام )الت������ي كانت لها وج������وه ضبابية 
غير واضحة(, لذا اس������تنتجنا أنهم يحسون 

باالنفعال ويستجيبون له. 

Investigating Blindsight )�(
Blindsight for All )��( the superior colliculus region )1( controlled experiments )2( visual ‟masking” )3(

 ما هي مناطق الدماغ التي َتسَتعملها رؤية العميان؟
نة باللون األرجواني والرمادي, مع  عرض الباحثون على املرضى مربعات ملوَّ
معرفتهم بأّن ناحية اأُلكيمة العلوية)1( في الدماغ املتوسط ال تتلّقى أية إشارات 

آتية من الشبكية تتعّلق باألشياء ذات اللون األرجواني. وقد أثارت املربعات 
الرمادية دون األرجوانية مؤّشرات تدّل على وجود رؤية العميان, مثل حدوث 

تقّلصات أكبر في احلدقة. وهذه النتائج - إضافة إلى التصوير العصبي 
للمريض أثناء التجربة - تشير إلى أّن اأُلكيمة العلوية تؤدي دورا أساسيا في 

حدوث رؤية العميان . 

]جتارب[
تقّصي رؤية العميان)٭(

الدراسات على رؤية  فإّن   ,TN التام مثل املريض  بسبب ندرة عدد املصابني بالعمى القشري 
البصرية.  ساحتهم  من  واحدة  جهة  في  بالعمى  مصابني  مرضى  إلى  غالبا  جلأت  العميان 
ق املريض في نقطة ثابتة في حني ُتعَرض الصور في كّل من اجلهتني. ميكن أن ُيطَلب إلى  ُيحدِّ
املفحوص أن »يحزر« ما هو املوجود في اجلهة العمياء أو أن يضغط على أحد األزرار في حال 
رؤيته لعناصر في اجلهة املرئية من الساحة. ميكن أن تقوم األجهزة مبراقبة الفعالية الدماغية, 

وميكن أن تقيس االستجابات الالإرادية مثل احلركات الضئيلة في الوجه وتوّسع احلدقة. 

 هل مُتّيز رؤية العميان املشاعر العاطفية؟ 
عندما ُتعَرض على املرضى في ساحتهم العمياء صور ألشخاص يعّبرون عن مشاعر عاطفية, جندهم 

يخّمنون نوع هذه املشاعر بشكل صحيح في أغلب األوقات. فالعضالت الوجهية املُستخَدمة في االبتسام 
والعبوس ترتكس بطرق جتاري فيها نوع املشاعر العاطفية في الصور غير املرئية )الصورة في األسفل, 

م(, ومن َثّم, فإّن تلك املشاعر يتّم متييزها دون تدّخل الرؤية الواعية. وهذا األثر يظهر مع  بشكل مضخَّ
صور األجسام احملجوبة وجوهها مثلما يظهر مع صور الوجوه, مّما يعني أّن املرضى كانوا ميّيزون 

د محاكاة لتعبيرات الوجه بشكل الشعوري.  املشاعر العاطفية, ولم يكونوا يقومون مبجرَّ

رؤية طبيعية

جهة عمياء  جهة مرئية 

تقّلص صغير

تقّلص كبير

تقّلص صغير

تقّلص صغير

رؤية عميان

جهة عمياء  جهة مرئية 

مريض لديه رؤية العميان

مساٍر كهربائية 
تقيس حركات الوجه

رؤية طبيعية

ال توجد رؤية عميان
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الشخص املفحوص بسرعة خاطفة, ويتلوه 
مباشرة قالب منطي يظهر في املكان نفسه. 
������ل القالب النمط������ي في عملية  وبذلك يتدخَّ
املعاجل������ة الواعية للصورة حتت العتبة التي 
عبرت بس������رعة, تاركا الشخص املفحوص 
دون إدراك ش������عوري لرؤيت������ه إياها, ولكّن 
التجارب تس������تطيع تق������دمي دليل موضوعي 
على أنه رآها. وتقوم جتارب أخرى بالتعطيل 
املؤقت للقش������ر البصري بواس������طة تطبيق 
حقول مغنطيس������ية على القسم اخللفي من 
الرأس, وُتدعى هذه التقنية باس������م التنبيه 

املغنطيسي عبر القحف)1(. 
لقد أظهرت دراسات عديدة أّن األشخاص 
األصّحاء يس������تطيعون أن »يحزروا« بطريقة 
جديرة بالثقة طبيعَة املنّبه حتى عندما ُيعَرض 
عليهم بس������رعة خاطفة تتج������اوز قدرتهم على 
إدراكه بشكل واع, أو عندما يتّم تعطيل القشر 
البصري عندهم بواس������طة التنبيه املغنطيسي 
عبر القحف. وُأجري������ت أيضا أبحاث أخرى 
كثيرة الس������تقصاء كيفية تفاع������ل املالحظني 
الس������ليمي الرؤية مع املنّبهات العاطفية التي 
ال يستطيعون رؤيتها بشكل واع. وحتى قبل 
أن تبدأ مثل هذه التجارب عن رؤية العميان, 
اقترحت الدراس������ات على احليوانات والبشر 
أّن ُبن������ى ما حتت القش������ر )وه������ي مناطق من 
الدماغ أكثر عمقا في املوقع وأقدم من الناحية 
التطّورية من القش������ر( ميكنها أن تشرع في 
استجابات مناسبة قبل أن تقوم مناطق أخرى 
كالقش������ر البصري بتحليل املنّبه املثير بشكل 
ل. ويبدو أّن هذا اجلهاز الالش������عوري  مفصَّ
يعمل مبوازاة املس������الك الطبيعي������ة للمعاجلة 
)املسالك التي يس������يطر عليها القشر(. وهذه 
املناطق حتت القش������رية التي ُتث������ار باملنّبهات 
العاطفية حتت العتبة هي املُشتَبه فيها األولى 
كمسؤول عن معاجلة املشاعر العاطفية التي 
ميّيزها املرض������ى املصاب������ون بالعمى الدائم 

بفضل رؤية العميان. 
وفي الوقت الراهن ال يزال العلماء يتجادلون 
فيم������ا إذا كانت هذه األمناط املؤّقتة من العمى 
احمُلَدث عند األشخاص السليمي البصر هي 

املعادل الوظيفي الصحيح لرؤية العميان عند 
املرضى املصابني بأذية قش������رية دائمة. وعلى 
وجه اخلصوص, تسمح تقنيات حجب الرؤية 
-كاس������تخدام الصور حتت العتبة - للقش������ر 
البصري مبعاجلة املعلومات بالطريقة املعتادة, 
ولكنها تتدّخل في مجرى معاجلة واعية الحقة. 
, فإّن »رؤية العميان« للصور حتت العتبة  ومن َثمَّ
ميك������ن أن تكون ظاهرة متمّيزة متاما عن رؤية 
العمي������ان عند املرضى, م������ع تعّلقها مبجموعة 
معّينة م������ن مناطق الدماغ خاصة بها وحدها. 
أّما التنبيه املغنطيس������ي عبر القحف, فُيفتَرض 
أنه يقلِّد اإلصابة القش������رية إلى درجة كبيرة, 
ولكن ك������ي نعرف ما إذا كان������ت رؤية العميان 
الناجمة عنه تستخدم فعليا السبل العصبونية 
ذاته������ا, فإّن ذلك يتطلَّب جتارب تش������ارك هذه 

التقنية مع التصوير العصبي. 
وفي املقاب������ل, ميكن أن يب������دأ الدماغ بعد 
إصابته بأذية ما )حت������ى عند البالغني( بإعادة 
وص������ل أجزائه لتعويض خس������ائره. ومثل هذه 
التكّيفية العصبية م������ن احمُلتَمل جدا أن تكّون 
سبال جديدة خاصة برؤية العميان غير موجودة 
عن������د س������ليمي الرؤي������ة الذين متَّت دراس������تهم 
باس������تخدام التنبيه املغنطيس������ي عبر القحف 
وحجب الرؤية. وإلى أن يتّم فهم هذه القضايا 
بش������كل أفضل, فإّن دراسة املرضى املصابني 
بأذيات حقيقية سوف تبقى ذات أهمية حاسمة 
من أجل س������بر أغوار الكيفية الت������ي تولِّد بها 

املناطُق غير القشرية الرؤيَة املتبّقية. 

سبل عصبية)٭(
حتى اآلن  لم حتس������م األبحاث بش������كل 
كام������ل أمَر حتديد البنى العصبية املس������ؤولة 
عن رؤية العميان في حالة العمى القش������ري, 
������ح األكثر احتم������اال لتأدية الدور  ولكّن املرشَّ
الرئيسي هو ناحية من الدماغ ُتدعى اأُلكيمة 
العلوي���ة (SC))2(, وه������ي تقع في قس������م من 
ى الدماغ املتوسط. وفي  حتت القشر ُيس������مَّ
بع������ض احليوانات غير الثديي������ة مثل الطيور 

أستاذة العلوم العصبية االستعرافية 
ومديرة مختبر العلوم العصبية 

لالستعراف والوجدان في جامعة 
تيلبورگ بهولندا. وهي أيضا عضو في  
هيئة التدريس باملركز <A .A. مارتينوس> 

للتصوير الطبي احليوي في مدينة 
تشارلز تاون بوالية ماساتشوستس. 

تستقصي <دو گيلدر> العلوم العصبية 
التي تعتمد عليها معاجلة الوجوه 

واملشاعر العاطفية, والطرق التي يتفاعل 
فيها االستعراف مع العاطفة لدى كل من 

األدمغة السليمة واملصابة بأذية.

املؤلفة

Beatrice de Gelder

Neural Pathways )�(
transcranial magnetic stimulation )1(

superior colliculus )2(
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واألس������ماك, ُتعتَبر األكيمة العلوية هي البنية 
الدماغية األساس������ية التي تستقبل املعلومات 
الواردة من العين������ني. أّما عند الثدييات, فإّن 
القش������ر البصري يحجب دورها, ولكن يبقى 
لها عمل ف������ي ضبط ح������ركات العني, ضمن 
الوظائ������ف البصري������ة األخ������رى. وف������ي رؤية 
العمي������ان يتّم اس������تغالل املعلومات املاّرة من 
الش������بكية إلى الناحية SC دون أن تذهب أوال 

عبر القشر البصري األولي. 
وف������ي العام املنصرم, بيَّنُت مع زمالئي أّن 
منطقة الدماغ املتوسط هذه لها دور أساسي 
في ترجمة اإلش������ارات البصرية التي ال ميكن 
إدراكها بشكل واع لتصير َحَدثا. وعلى وجه 
اخلصوص, طلبنا إلى مريض أن يضغط على 
زر ف������ي كل م������رة نريه فيها مربع������ا في جهته 
املرئية, وقمنا في بعض األحيان بعرض مربع 
في جهته العمياء في ذات الوقت, وكّنا نستعمل 
مربعات رمادية حينا ومربعات أرجوانية حينا 
آخ������ر. وقد اخترنا درجة من اللون األرجواني 
ال ميّيزه������ا إاّل ن������وع واحد فق������ط من اخلاليا 
املخروطية الالقطة للضوء في الشبكية. ونظرا 
ى أية إش������ارة  ملعرفتنا بأّن الناحية SC ال تتلقَّ
م������ن هذا النوع, اس������تطعنا أن نعتبرها عمياء 

بالنسبة إلى هذا اللون األرجواني.
لقد أّدى ع������رض مربع رمادي في اجلهة 
العمي������اء ملريضنا إلى تس������ريع االس������تجابة 
عنده, وإلى جعل حدقتيه تتقبَّضان بش������كل 
أش������ّد )وهذه عالمة على حدوث تأثير للمنّبه 
البص������ري(, بينما غاب كال األثرين في حالة 
عرض املربعات األرجوانية. وبتعبير آخر, فإّن 
املريض أبدى وجود ظاهرة رؤية العميان من 
أجل املنّبه������ات الرمادية, بينما غاب ذلك من 
أجل األرجواني������ة. وقد أظهرت صور الدماغ 
أّن الناحية SC عنده كانت في قمة التحريض 
فقط مع استخدام املنّبهات الرمادية في اجلهة 
العمياء لديه. وهن������اك بعض املناطق األخرى 
في الدماغ املتوس������ط ُيشتَبه في أن يكون لها 
 ,SC دور في رؤية العمي������ان بدال من الناحية
ولكن في جتربتنا بدا أّن نشاط هذه املناطق 

غير مرتبط بحدوث رؤية العميان. 

إّن هذه االكتش������افات ت�ظ��ه���ر أّن الناحية 
SC تعمل في دماغ اإلنسان كصلة وصل بني 

املعاجلة احلسية )الرؤية( واملعاجلة احلركية 
)الت������ي تؤدي إلى قي������ام املري������ض بأفعاله(, 
ه بالبصر  وبذلك تس������هم في الس������لوك املوجَّ
بطري������ق منفصل بوضوح عن الس������ُبل التي 
تتعلق بالقش������ر, ويكون هذا خ������ارج اخلبرة 
البصري������ة الواعي������ة متاما. ورؤي������ة العميان 
اخلاّصة باملش������اعر العاطفي������ة التي يظهرها 
الن������اس تتعلَّق أيضا بالناحي������ة SC, إضافة 
إلى مناطق أخرى في الدماغ املتوس������ط مثل 

 .amygdala اللوزة
لقد لفتت رؤية العمي������ان انتباه العديد من 
الفالس������فة الذين ش������ّدتهم الفكرة التناقضية 
القائل������ة بالرؤية دون أن ُيدرك الش������خص أنه 
يرى. وهذه الفكرة ال تكون بالطبع تناقضية إاّل 
إذا اعتبرنا »الرؤية« تعني دائما »الرؤية بشكل 
لت حجر  واع«. ومثل هذه اخللفية الذهنية شكَّ
عثرة أمام قبول العلم������اء فكرة رؤية العميان, 
مما أّدى إلى تأخير التقّدم في فهم دور الرؤية 

الالشعورية في االستعراف عند اإلنسان. 
وميك������ن أن يكون األمر الس������ابق حجر 
عثرة أيضا بالنسبة إلى املرضى املصابني 
بفقدان الرؤية ذي املنش������أ القشري, حيث 
يعيقه������م عن إطالق امله������ارات الكامنة في 
رؤيته������م املتبّقية الس������تغاللها في حياتهم 
اليومية. فمثال يعتبر TN نفسه رجال أعمى, 
وس������يظل يعتمد بش������كل كامل على عكازه 
األبي������ض إلى أن يتّم إقناعه بأنه يس������تطيع 
أن ي������رى دون أن يدرك ذلك. وهنا قد يفيد 
التدريب أيضا, إذ إنه بعد ثالثة أش������هر من 
التدريب اليومي باحملرِّضات املناس������بة, أبدى 
املصابون بالعمى القش������ري حتسنا ملحوظا 
في اكتش������اف األهداف في ساحتهم العمياء. 
ويبقى أمر معرفة ما إذا كان التدريب املستمر 
في الظروف الواقعية سوف يؤدي إلى حتسني 
مهارات التجوال سؤاال قائما )مثله مثل العديد 
م������ن املظاهر األخرى لرؤية العميان( مطروحا 

للبحث في املستقبل.                             <

مراجع لالستزادة
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إنتاج الكهرباء من مياه
الصرف الصحي املعاجلة)٭(
تضخ مدن كاليفورنيا مياه الصرف الصحي
املعاجلة في باطن األرض إلنتاج الكهرباء.

<B .J. ليتل>

مفاهيم مفتاحية
<  حقن مياه الصرف الصحي 

املعاجلة في حقول املياه  
 geothermal اجلوفية الساخنة

fields ميكن أن يصبح 
مصدرا لبخار املاء الذي 
ميكن استخدامه إلنتاج 

الطاقة واحلد من مشكلة 
التخلص من مياه الصرف 

الصحي.

<  متثل املشاريع املنفذة في 
مدينة سانتا روزا بكاليفورنيا 

النماذج التي يستفاد منها 
في كيفية بناء محطات 

حقول الينابيع الساخنة 
الضحلة أو العميقة.

<  من املمكن أن تتسبب مثل 
هذه احملطات بزالزل صغيرة 

في املناطق احمليطة بها، 
وهو ما يستدعي أخذه في 

االعتبار وبجدية من قبل 
بلديات املدن التي تتبنى مثل 

هذه التقنية.
محررو ساينتفيك أمريكان

عندما يقوم س������كان مدينة س������انتا روزا 
بالضغ������ط على مفتاح الكهرب������اء فمن حقهم 
الشعور بالفخر عندما يضيء املصباح. ففي 
هذه املدينة بوالية كاليفورنيا حيث كانت مياه 
الصرف الصحي مش������كلة باألمس, صارت 

اليوم مصدرا لتوليد الطاقة الكهربائية.
لقد أنتجت الش������راكة بني مدينة سانتا 
روزا ومؤسس������ة كالپاين أكبر مشروع في 
العال������م إلنت������اج الطاقة من مي������اه الصرف 
الصحي املعاجلة بواسطة حقنها في حقول 
املياه اجلوفية الساخنة, مما مّكن من توليد 
طاقة نظيفة وحتسني املعيشة ليس لإلنسان 
فحسب وإمنا لألس������ماك أيضا. وقد أدت 
هذه الش������راكة إلى التخل������ص من غرامات 
ناجتة من صرف املي������اه املعاجلة إلى نهر 
رش���ن the Russian River واالس������تغناء عن 
مش������روع إنش������اء محطات وخزانات ملياه 
الصرف الصحي املعاجلة بقيمة 400 مليون 
دوالر. أما بالنسبة إلى شركة كالپاين, فإن 
املش������روع أحيا االهتمام بإنتاج البخار من 
حقول املياه اجلوفية الس������اخنة التي بدأت 

تنضب نتيجة اإلفراط في استغاللها.
واملش������روع املسمى ينابيع س������انتا روزا 
الس������اخنة the Santa Rosa Geysers إلع������ادة 
الش��������حن يض��������خ يوم�ي��������ا 12 ملي��ون 
گال������ون )3 مالي������ني متر مكعب( م������ن مياه 
الص������رف الصح������ي املعاجل������ة ملس������افة 72 

كيلومت������را من املدينة عبر أنبوب إلى خزانات 
قن في مستودع جوفي  على قمة جبل, ثم حتحُ
عل������ى عم������ق 2.7 كيلومتر. ويعم������ل الصهير 
عل������ى   )magma أو  املنصه���رة  )الصخ���ور 
غلي������ان املي������اه وحتويلها إلى بخ������ار يجري 
س������حبه بواس������طة أنبوب إلى السطح إلدارة 
عنف���ات )توربين���ات( turbines توليد الطاقة 
الكهربائية. وهناك مشروع مماثل في مقاطعة 

CLEAN ENERGY FROM FILTHY WATER )�(

املجلد 26 العددان 10/9
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لي������ك كاونتي Lake County القريبة, حيث يتم 
ضخ 8 ماليني گالون يوميا من مياه الصرف 
الصحي املعاجلة للغرض نفسه. وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجية لكال املش������روعني 200 ميگاوات من 
الكهرباء, وهي كمية تعادل تلك التي تنتجها 
محط������ة كهربائية متوس������طة احلجم من دون 
أن تكون هناك انبعاث������ات لغازات الدفيئة أو 
املكون������ات الغازية الناجتة من حرق النفط أو 
الفحم, إلى الهواء اجلوي. ويجري إرس������ال 

الكهرباء الفائضة إلى مناطق أخرى, مبا في 
ذلك مدينة سان فرانسيسكو التي تبعد نحو 

70 ميال إلى اجلنوب.

ويتزامن املشروع مع ترويج إدارة الرئيس 
<أوباما> ملص������ادر الطاق������ة اجليوحرارية, 
كأحد مصادر الطاقة النظيفة. وتقدر وزارة 
ن ما  الطاقة األمريكية أن هذه التقنية قد تحُؤمَّ
يع������ادل 10 في املئة من احتياجات الواليات 
املتح������دة إلى الطاق������ة الكهربائي������ة بحلول 

تصاعد البخار من أبراج التبريد في 
محطة كالپني للطاقة اجليوحرارية 
بجبال ماياكامس Mayacamas في 

كاليفورنيا.
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الع������ام 2050؛ وهناك تقدي������رات تفوق ذلك. 
ولك������ي تتحقق هذه التقدي������رات, فإن خطط 
البدء باحلف������ر في والية كاليفورنيا ومناطق 
أخ������رى تتطلب األخ������ذ باالعتبار احتماالت 
حدوث زالزل صغيرة نتيجة س������حب بخار 
امل������اء املتول������د من ضخ املي������اه املعاجلة في 
اآلبار. وبالفعل فإن سكان مقاطعة كالپاين 
يش������تكون من ازدياد االهتزازات األرضية, 
ومن ثّم فإن قيام مشروع مماثل في املنطقة 

القريبة قد يزيد الوضع سوءا.
ومع ذل������ك, يرى نائب مدير املش������روع 
<D. كارلسون> أن الفوائد تبقى عديدة وأن 

الشراكة مع ش������ركة كالپاين تبقى منوذجا 
لتطوير حلول خاصة حلل املش������كالت التي 
تب������دو اآلن صعب������ة, ويضيف ب������أن هناك 
مقاطع������ات أخ������رى تدرس من������اذج أخرى 
للطاق������ة اجليوحرارية, حيث إن لكل منطقة 
ظروفها اخلاص������ة واحلكمة هنا هي إيجاد 

النموذج األصلح لها.

ضخ، وال تكب)�(
بالنسبة إلى مدينة س������انتا روزا, فإن 
الشيء الفريد لديها هو الينابيع الساخنة 
Geysers, وهو اس������م غير دقيق حلقل من 

املنافذ البركاني����ة Fumaroles, والتي هي 

عبارة عن ثقوب في الصخور ينبعث منها 
بخار املاء الذي يتول������د نتيجة حقن املياه 
اجلوفية من احلرارة املنبعثة في طبقة من 
الصهير في باط������ن األرض. ولكن البخار 
املتصاعد من الثغور في جبال ماياكامس 
لم تعد مشاهدته من املدينة من بحُْعد مجرد 
منظر جميل وإمنا حل ملش������كلة متفاقمة. 
ففي عام 1993, واجهت مدينة سانتا روزا 
تهديدا بإيقاف التوس������ع العمراني بسبب 
الص������رف غير املش������روع ملي������اه الصرف 
الصحي املعاجلة في نهر رشن الذي يعد 
منطقة مهمة بالنس������بة إلى تكاثر أس������ماك 
الساملون من نوع الكوهو وأسماك التراوت 
من نوع ستيلهد املهددة باالنقراض. وكان 
املس������ؤولون في املدين������ة يحاولون البحث 
عن موقع مناس������ب لبناء مشروع معاجلة 
وخزان������ات ملياه الص������رف الصحي التي 
تتم معاجلتها تلبية لالش������تراطات البيئية 
لوالي������ة كاليفورني������ا. وف������ي الوق������ت ذاته, 
كان املس������ؤولون في مقاطعة ليك كاونتي 
على اجلانب اآلخ������ر من جبال ماياكامس 
معرضني لضغط مماث������ل إليقاف صرف 
مي������اه الص������رف الصح������ي املعاجلة في 
كليرليك Clear Lake, التي تعد أكبر بحيرة 
مي������اه عذبة في والية كاليفورنيا, نظرا ألن 
محتواه������ا م������ن العناص������ر الغذائية يبقى 
ضارا للحي������اة املائية في البحيرة والنهر, 
حتى عن������د معاجلة الصرف الصحي إلى 

حد املستويات املقبولة قانونيا.
وعلى صعيد التالل بني املدينة واملقاطعة, 
كانت ش������ركة كالپاين إلنت������اج الطاقة من 
البخار املتصاعد من باطن اجلبال متر في 
ورطة حيث زادت معدالت س������حب البخار 
من باطن األرض على معدالت شحن املياه 
اجلوفية الطبيعية. وفي الواقع كانت شركة 
كالپاي������ن مه������ددة بنفاد بخار امل������اء منها. 
ومن ثم, فقد كان املس������ؤولون في الشركة 
يبحثون عن مصدر للمياه لش������حن حقول 

إنتاج بخار املاء.

يبدو نهر رشن بالقرب من مدينة سانتا 
روزا بكاليفورنيا أكثر نقاء منذ أن 

توقفت املدينة عن صرف مياه الصرف 
الصحي في النهر يوميا.

PUMP, DONʼT DUMP )�(
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وبفضل الشراكة بني شركة كالپاين وكل 
من مدينة سانتا روزا ومقاطعة ليك كاونتي 
أمكن معاجلة املشكالت الثالث بحل واحد 
بس������يط يتمثل بنقل املياه غير املرغوب فيها 
إلى حي������ث هي مطلوبة, وعلي������ه متت إقامة 
أول مشروع توليد الطاقة من مياه الصرف 
الصحي املعاجلة في العالم في ليك كاونتي 
واألكبر منه في مدينة سانتا روزا, وكالهما 
قابل للتوسع. فمقاطعة ليك كاونتي تخطط 
ملد خط األنابيب لديها لكي تس������تقبل املياه 
املعاجلة م������ن مقاطعة ليك پورت ومقاطعات 
أخرى مجاورة. كما قامت مدينة وندس������ور 

القريبة بتوقيع عقد في الشهر 2008/11 ملدة 
ثالث������ني عاما لضخ 000 70 گالون من املياه 
املعاجل������ة يوميا في األنبوب ال������ذي أقامته 

مدينة سانتا روزا.
ويفتخ������ر املس������ؤولون ف������ي املقاطعتني 
باإلجناز البيئي للمش������روع, كما يفتخرون 
بالدرج������ة نفس������ها بالرض������ى الذي حتقق 
ف������ي املجال������ني القانوني وامل������ادي. ويقول 
<D. كارلس������ون>: »إن هذه القرارات كانت 

قرارات ذات صبغة جتارية. فكلما وجدنا 
حال أق������ل تكلفة, ف������إن ذلك سيس������اعدنا 

ويساعد شركة كالپاين.«

لقد كانت حقول 
شركة كالپاين 

آخذة بالنضوب، 
ولكن مياه الصرف 

الصحي املعاجلة 
في املدن ستعيد 

)�( THREE PROBLEMS, ONE SOLUTIONشحن هذه املكامن.

لم جتد مدينة سانتا روزا والبحيرة 
ليك كاونتي مجاال للتخلص من 
مياه الصرف الصحي املعاجلة، 

بينما تنضب حقول البخار نتيجة 
لالستخدام املفرط. ولكن يجري حاليا 

إرسال 20 مليون گالون من املياه 
املعاجلة إلى جبال ماياكامس إلعادة 

شحن املكامن اجلوفية للبخار.

]نظرة إجمالية[
ثالث مشكالت، وحل واحد)٭(

خط األنابيب من ليك كاونتي
خط األنابيب من سانتا روزا

محطة ضخ

محطة طاقة

مضخة معاجلة مياه الصرف الصحي

ليك كاونتي

الينابيع الساخنة

هيلدزبيرگ

سانتا روزا

نهر رشن
وندسور

پورت ليك كلير ليك

سونوما كاونتي

جبال ُكوْب

آندرسون سپرنگ

وسط املدينة



66(2010) 10/9

مسقط رأس صناعة)��(
إن كيفي������ة فق������دان الينابي������ع الس������خنة 
لبخارها تعود إلى س������نوات م������ن اإلفراط 
في استغاللها )االس������تهالك اجلائر ملورد 
طبيعي(. فقد كان هسيس������ها يس������مع منذ 
آالف الس������نني, وهذه الينابيع هي جزء من 
التكوين اجليوحراري الكائن إلى الش������رق 
م������ن صدع س������ان أندري������اس. حيث يوجد 
تكوين من الصهي�ر عل������ى عمق يزي��د على 
5 أميال عن سطح األرض وهو الذي يرفع 
درج������ة حرارة طبقة الصخ������ور التي تعلوه 
مما يؤدي إلى غليان املاء املتجمع في طبقة 
الصخ������ور الرملية الداكن������ة واملنفذة, حيث 
يتصاعد البخار كالفقاعات عبر املسامات 
الضيقة فيها ليحُحتجز في الطبقة الصخرية 
العلوي������ة غير املنف������ذة فيما عدا الش������قوق 
الشعرية التي تؤدي إلى السطح ليتصاعد 
البخار من خاللها إلى الهواء اجلوي مكونا 

ما يشبه أعمدة من البخار.

وف������ي عام 1847 س������مى <B .W. إليوت>, 
الذي كان ضمن فريق استكش������اف كبير, 
هذه املنطق������ة بالينابيع الس������اخنة. ولكنها 
في احلقيقة هي مناف������ذ بركانية, فالينابيع 
الساخنة هي مياه ينابيع تتدفق وتتصاعد 
في الهواء. ولكن االس������م ب������اق حتى اآلن. 
وعن����دم����ا انتشر اخلب��ر؛ تدف���ق ال�س����ياح 
وك���ان م���ن بينه��م <P .J. م�ورگ��ن> وال�رئي���س 
<S .U. گران������ت> و<Th. روزڤل������ت>. ولك������ن في 

ثالثينات القرن املاضي انهارت جتارة السياحة 
إثر حرائق في فنادق املنطقة وانزالقات طينية 

ومن ثم احلرب العاملية الثانية.
وفي حني كان الزوار يشبعون أجسادهم 
بالبخار مم������ا جعل بعضهم يش������عر بأنهم 
مالئكة بالفعل )كون بخار املاء األبيض يلف 
 .D .J> أجس�ادهم عندم��ا ميرون خالله( كان
گران������ت> )وهو ليس گران������ت الرئيس( يبني 
أول محطة إلنت������اج الطاقة اجليوحرارية في 

INJECTING NEW LIFE INTO GEOTHERMAL POWER )�(
BIRTHPLACE OF AN INDUSTRY )��(

يتم في حقول الينابيع 
الساخنة حقن املياه 

املعاجلة في الصخور 
املنفذة )في اليسار(، 

حيث يتم حتويلها 
باحلرارة الناجمة عن 

الصهير إلى بخار 
مضغوط يستخدم إلدارة 

العنفات التي تولد 
الكهرباء. ويتم جتميع 
ما يتكثف من بخار ماء 
وإعادة حقنه في الطبقة 

املنفذة.

]كيفية حقن املياه اجلوفية[
حقن حياة جديدة في محطات الطاقة اجليوحرارية)٭(

لقد أمكن 
االستعاضة عن 

انبعاث ما يعادل 
مليوني رطل من 

غازات الدفيئة 
سنويا مبحطة 
إنتاج كهرباء 

نظيفة بطاقة 200 
ميگاوات.

بئر إنتاج 
البخار

مياه 
باردة

مياه 
املعاجلة

منفذ طبيعي 
للبخار )منافذ 

بركانية(

مولدات عنفات 
)توربينات(

أبراج 
خزانتبريد

غطاء صخري

Magma الصهير

بخار

خزان منفذ

بخار ماء

حقن املياه 
املعاجلة
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������رِّ مي������اه الصرف  َ حق������ول كالپاي������ن. وجلجِ
الصحي من س������انتا روزا إلى الينابيع فقد 
َتطّلب إنش������اء خطوط أنابيب تعبر ما حتت 
شوارع املدينة واملناطق السكنية واحلقول 
قبل البدء بصعودها إلى ارتفاع 3000 قدم 

في جبال ماياكامس.
ويقول <M. ش������يرمان> ]مدير العمليات 
في مشروع س������انتا روزا[: »إن املهندسني 
س������عوا إلى أن يك������ون خ������ط األنابيب غير 
ظاهر للعيان فهي منطقة حساس������ة لألمور 
البيئية ونح������ن ملتزمون بذلك«. وعند قيادة 
سيارة عبر الطريق الذي ميتد إلى 40 ميال 
من محط������ة الگونا ملعاجلة مي������اه الصرف 
الصحي فإن هذه الس������يارة مَترُّ عبر حقول 
التف������اح البري التي تليها أش������جار البلوط, 
ويتعرج الطريق مرتفع������ا ليصل إلى جبال 
ماياكام������س. إن معظ������م ه������ذه املنطقة هي 
محمية طبيعية تديرها مؤسس������ة األودوبون 

في فرع كاليفورنيا.
ويقود طريق ضيق شديد االنحدار إلى 
هضبة يش������رف عليها خ������زان جرى طالؤه 
بل������ون أخضر داكن س������عته ملي������ون گالون 

الواليات املتحدة من الينابيع الساخنة. وفي 
عام 1921 متكن من استكمال إنشائها. وعلى 
الرغم م������ن حدوث انفج������ارات في األنابيب 
وانهيارات في بعض اآلبار إال أن <گرانت> 
متكن من إنتاج 250 كيلووات من الكهرباء, 
وقد كانت هذه الطاقة كافية إلضاءة املنازل 
والش������وارع في املنتجع. وبحلول عام 1960 
جعلت التطورات الفنية الطاقة اجليوحرارية 
تنجح عل������ى نطاق جتاري أوس������ع من ذلك 
بكثي������ر. فقام������ت ش������ركة الپاس������فيك للغاز 
والكهرباء بحفر آبار ومد أنابيب في الطبقة 
الصخري������ة العليا وبناء محطة إنتاج كهرباء 
بطاقة إنتاجية تصل إلى 11 ميگاوات. وفي 
الس������بعينات والثمانينات من القرن املاضي 
قامت شركات أخرى ببناء محطات مماثلة. 
وفي ع������ام 1987 وصلت الطاق������ة اإلجمالية 
املنتج������ة إلى 2000 مي������گاوات – وهي كافية 
لتمد نحو مليوني منزل بالكهرباء. وقد دخلت 
ش������ركة كالپاين املنطقة في عام 1989, وهي 
تدي������ر اآلن 19 محطة م������ن مجمل 21 محطة 
في منطق������ة الينابيع الس������اخنة وعلى بقعة 
عت مبئات  مس������احتها 40 ميال مربع������ا رحُصِّ

اآلبار املنتجة لبخار املاء.

تناقص كميات البخار)�(
لقد أدى تزاي������د حفر اآلبار في املنطقة 
إلى تناقص كميات البخار املتصاعدة من 
الينابيع الس������اخنة, ولم يكن باإلمكان ملياه 
األمطار أن ترش������ح عبر حق������ول الصخور 
الرملية بالس������رعة الكافية إلعادة ش������حن 
اخلزان. ومع حل������ول عام 1999 كان معدل 
إنتاج البخار قد انخفض إلى مس������تويات 
متدنية مما حدا باملس������ؤولني في ش������ركة 
كالپاين للس������عي إلى إيجاد مصدر للمياه 
ميكن اس������تخدامه في شحن اخلزان. وقد 
ش������كل خط األنابيب من مدينة سانتا كروز 
)البال������غ تكلفته 250 ملي������ون دوالر( حتديا 
مهني������ا مقارنة بخط األنابي������ب من مقاطعة 
ليك كاونتي الذي منس������وبه مقارب ملنسوب 

أحد سكان املنطقة وهو <J. گوسب> 
ومجموعة من النشطاء الذين يقطنون 

بالقرب من محطات القوى يطالبون 
بتغيير عمليات إنتاج الطاقة من باطن 

األرض للحد من احتماالت وقوع الزالزل 
والتي ارتفع معدل حدوثها.

RUNNING OUT OF STEAM )�(
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هي كاتبة ومصورة تعيش في مقاطعة 
پلمرز بكاليفورنيا. وقد كتبت العديد 

من املجالت مبا في ذلك مجلة األودبون 
Audubon املتخصصة بالدراسات 

البيئية حيث تعمل.

املؤلفة

Jane Braxton Little

من مي������اه الصرف الصحي املعاجلة ثالثيا 
التي تش������مل مرحلة الترسيب للتخلص من 
الش������حوم واملواد العالقة, ومرحلة املعاجلة 
البيولوجي������ة إلزاح������ة املغذي������ات واملركبات 
املضاف������ة, ثم مرحلة الترش������يح بواس������طة 
املرش������ح الرملي والكربون املنش������ط إلزالة 
م������ا تبق������ى من امل������واد العضوي������ة وبيوض 
الطفيليات, كما تحُعرَّض املياه لألش������عة فوق 
البنفسجية للقضاء على أية بكتيريا متبقية 

في املياه املعاجلة قبل ضخها.
وس������نويا تحُنفق شركة كالپني ما قيمته 2.5 
مليون دوالر سنويا من الطاقة اجليوحرارية 
لضخ املياه املعاجل������ة إلى اخلزان, حيث يتم 
تخزينها قبل ضخها في باطن األرض. وعلى 
بعد نحو نصف ميل تعمل محطات القوى على 
توجيه البخار املس������تخرج من باطن األرض 
إلدارة العنفات اخلاصة بتوليد الكهرباء قبل 
أن يتكثف إلى ماء يتم جتميعه في أبراج على 
ش������كل أقماع متهيدا إلعادة حقنه في باطن 
األرض. وبالنس������بة إلى أكب������ر محطة إلنتاج 
الطاق������ة اجليوحرارية في العالم, فهي عبارة 
عن لوحة ريفية سيريالية ال يحّد من هيمنتها 
سوى أصوات املكائن التي يحملها النسيم.

قلق من الزالزل)�(
وبالنس������بة إل������ى الس������كان القاطنني في 
املناط������ق احمليطة مبوقع اإلنت������اج وفي دائرة 
قطره������ا نح������و 20 ميال, ف������إن الوضع ليس 
بهذا الهدوء. فمنذ أن بدأت ش������ركة كالپاين 
بضخ املياه املعاجلة في باطن األرض الحظ 
س������كان املنطقة ازدياد النشاط الزلزالي في 
منطقة الينابيع الس������اخنة بنسبة 60 في املئة 
منذ عام 2003. أما بالنسبة إلى سكان قرية 
آندرسون س������پرنگز التي تبعد أقل من ميل 
واحد عن املنش������آت, فقد سجلت 2562 هزة 
أرضية خالل الفترة نفس������ها, منها 24 هزة 
ْختر. وم������ع أن معظم  جت������اوزت 4 درجات رجِ
هذه اله������زات لم حتدث أية أض������رار إال أن 
بعضها قد تسبب في اهتزازات األرفف في 

املنازل وتشققات في أساسات بعض املباني 
حسب مشاهدة <H. هس> ]األستاذ املتعاقد 
من جامعة سان فرانسيسكو[ والذي يتردد 
ّكاٌن  على املنطقة منذ عام 1939. ويش������رح سحُ
آخرون ذل������ك أنه ليس مجرد مصدر إزعاج, 
فهم قلقون أيضا من س������ماع الفرقعات التي 
تصله������م عبر الوادي, ويقول  <J. جوس������ب> 
]رئيس احتاد مقاطعة آندرس������ون سپرنگز[: 
»إنه عندما حتدث هزات فهي تصدر أصواتا 

وكأنها انفجارات حتت منازلنا.« 
وف������ي ع������ام 2009 وج������د س������كان املنطقة 
أنفسهم أمام احتماالت أكبر حلدوث الزالزل 
نتيجة ملشروع جتريبي خارج منطقة الينابيع 
ولكنه على بعد ميلني فقط من قرية آندرسون 
س������پرنگز. وقد بدأت ش������ركة ألتاروك للطاقة 
ومقرها مدينة سوس������اليتو باحلفر على عمق 
ميلني إلحداث ش������قوق في الطبقة الصخرية 

احلارة بهدف استخراج البخار.
إن مشروعا مشابها نفذ في مدينة بازل 
السويسرية قد تسبب في هزة أرضية بقوة 
3.4 درج������ة, وهي متوس������طة الش������دة حيث 

أحدثت أضرارا قدرت بثمانية ماليني دوالر. 
ولكن املسؤولني بشركة ألتاروك يقولون إن 
مشروعهم في مقاطعة ليك كاونتي يختلف 
بالنس������بة إلى الطبيعة اجليولوجية للمنطقة 
ْع������د املس������افة ع������ن الص������دوع الزلزالية  وبحُ
الرئيس������ية. ويضيف هؤالء أن التقانة التي 
يتبعونها تختلف عن تلك التي اس������تخدمت 
������ّكان املنطقة اس������تمروا  في بازل. ولكن سحُ
باالحتجاج معلن������ني عن وجود أخطاء وعن 
إخفاء معلومات في دراس������ة املردود البيئي 

التي أجرتها الشركة.
إن العلماء يزعمون بأن سحب البخار من 
الصهير في باطن األرض يؤدي إلى انخفاض 
درجة حرارة الصخور وانكماشها. ويوضح 
املتخص������ص بعلم ال������زالزل <D. أوپنهامير> 
]من وكالة املسح اجليولوجي األمريكية[ بأن 
الفراغات التي يتركها البخار املس������تخلص, 
ميكن أن تؤدي إلى تهاوي الصخور محدثة 

EARTHQUAKES RAISE CONCERN )�(
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سنويا, وهو ما تنتجه محطة إلنتاج الكهرباء 
تعمل بالفحم احلجري لتوليد الكمية نفسها 
من الكهرباء. كما أن املدينة والقرى احمليطة 
قد توقفت عن ض������خ مياه الصرف الصحي 
املعاجلة إلى نهر رش������ن وبحي������رة كلير ليك 
واستغنت عن بناء محطات معاجلة وخزانات 
كبيرة الس������تيعاب هذه املياه. ولكون ش������ركة 
كالپاي������ن ال تس������تخدم مياه النهر مباش������رة 
إلنت������اج الطاقة, فإن ذل������ك يعني ترك كميات 

أكبر من مياه النهر لألسماك. 
أما بالنس������بة إلى الرواد والعلماء الذين 
يطمحون إلى التوس������ع في مش������اريع الطاقة 
اجليوحرارية إلى مناطق أخرى في الواليات 
املتحدة, فإن جتربة شركة كالپني متثل ثروة 
من اخلبرة والتجربة العملية؛ إاّل أن ما حدث 
لش������ركة ألتاروك قد َيحدُّ من احلماس للحفر 
العمي������ق في مناط������ق ليس فيها أي نش������اط 
جيولوجي حتى وإن كان ذلك قد يحول دون 
تولي������د أكثر من 000 100 ميگاوات من الطاقة 
الكهربائية في الواليات املتحدة, وذلك على حّد 
قول <J. تستر> ]أستاذ الطاقة املستدامة في 
جامعة كورنل[. هذا علما بأن إدارة الرئيس 
<أوباما> ق������د خصص������ت 350 مليون دوالر 
لتمويل مش������اريع الطاقة اجليوحرارية, منها 
80 مليون دوالر ملشاريع الطاقة اجليوحرارية 

املطورة, مثل مشروع الينابيع الساخنة.
وبالنس������بة إلى العديد من املناطق التي 
ليس لديها موارد مائي������ة متاحة للحقن في 
باطن األرض, فإن جتربة الينابيع الساخنة 
في استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة 
له������ذه الغاية ميكن أن تك������ون مثاال يحتذى 
ب������ه. حيث ثبت أن مي������اه الصرف الصحي 
املعاجلة ميكن أن تكون من الناحية التجارية 
مصدرا بديال ناجحا للمي������اه الطبيعية في 
إنتاج الطاقة من باطن األرض, وذلك حسب 
قول <كارس������ون> وهو بالطب������ع متفائل, إذ 
يضيف: »بأن الفائدة ستعم السكان والبيئة 
وميكن للعالم استخدامها كنموذج لتحسني 

أوضاع مناطقهم.«                             <

هزات إضافية.
إن املس������ؤولني الذي������ن خططوا ملش������روع 
سانتا روزا توقعوا ازدياد النشاط الزلزالي, 
ولكن املدينة َأّقرت بأن فوائد املش������روع وهي 
التخلص من مياه الصرف الصحي املعاجلة 
وتوليد الطاق������ة النظيفة, تف������وق القلق الذي 
حتدثه هذه الهزات األرضية البسيطة. ولكن 
ه������ذا غير مقنع للخمس������مئة قاطن في محيط 
املشروع في منطقة قطرها 20 ميال, إذ يقول 
<هس>: »إن املسؤولني في سانتا روزا ليسوا 

من القاطنني في املنطقة املتأثرة.«
ويش������عر <هس> وآخرون م������ن املنطقة 
بالقلق من مش������اريع التوس������ع املخطط لها 
من قب������ل مدينة س������انتا روزا ومقاطعة ليك 
كاونت������ي. ويرد <أوپنهامي������ر> على احتمال 
أن تؤدي هذه الزالزل الصغيرة إلى حدوث 
ال������زالزل األكبر بأن »ذلك غي������ر وارد«. إن 
التوسع في إنتاج البخار سيؤدي إلى زيادة 
اله������زات بقوة درجتني أو أقل, ولكن حدوث 
زل������زال بقوة 8 درجات يتطلب وجود صدع 
رئيس������ي, بينما ليس������ت في منطقة الينابيع 
سوى شقوق صغيرة والدليل على ذلك أنه 
خ������الل الثالثني عاما املاضية لم تحُرصد أي 

زالزل تفوق ال�4.5 درجة. 
لقد أدى مش������روع ألت������اروك إلى إحداث 
قلق متزايد مما دفع الوكاالت الفيدرالية في 
الشهر 2009/7 إلى اتخاذ قرار بالتحفظ على 
املشروع إلى أن يتم إجراء مراجعة علمية له 
لتحديد احتماالت حدوث زالزل كبيرة. ولكن 
في الش������هر 2009/12, أعلنت شركة ألتاروك 
أنها تخلت عن املش������روع. كما أعلنت وزارة 
البيئة عن متطلبات إضافية لسالمة مشاريع 

تطوير الطاقة اجليوحرارية.

تعميم الفوائد)�(
إن إنت������اج 200 ميگاوات من الكهرباء من 
خ������الل حقن مياه الصرف الصحي املعاجلة 
في مدينة س������انتا روزا ولي������ك كاونتي يعني 
ع������دم إنتاج بليون پاوند م������ن غازات الدفيئة 

EXPANDING THE BENEFITS )�(
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احلياة اخلفية للكمأة »الفقع«)٭(
للكمأة أهمية جوهرية في نطاق سالمة النظام
البيئي، فهي أكثر من مجرد متعة للمتذوقني.

<M .J. تراپي> - <W.A. كالريدج>

مفاهيم مفتاحية
<  متثل الكمأة التي تظهر في 

قوائم املطاعم وأرفف محالت 
األطعمة الراقية أحد األنواع 

الكثيرة للكمأة. 

<  تنخرط الكمأة كعامل مهم 
داعم للنباتات واحليوانات 

في النظام البيئي. 

<  يسهم تعرف األهمية البيئية 
للكمأة في جهود احملافظة 
على األنواع املهددة التي 

تعتمد على الكمأة.
محررو ساينتفيك أمريكان

إنه يوم بارد في الش������هر 11 في بولولينا 
بإيطالي������ا، جتولنا فيه عب������ر الغابات برفقة 
صياد الكمأة <ميركو أليس> وكلبه الصغير 
كلنتو. يجري كلنتو بني أشجارالبلوط ويشّم 
األرض ويتوقف ثم يجري مرة أخرى ويقف 
فج������أة فيبدأ باحلف������ر بقوة ب�باط������ن قدميه. 
»آه، لقد وجد كمأة إيطالية بيضاء« يش������رح 
<ميركو>: »إنه يستخدم كال باطن قدميه فقط 

عندم������ا يجد واحدة منها«. وبرفق يس������حب 
<ميرك������و> الكلب املبتهج م������ن املوقع وينبش 

التربة بأصابعه. اس������تخلص <ميركو> كومة 
بني������ة مصفرة بحجم كرة الگولف وش������مها، 
وهو يق������ول: »مرحى يا كلنتو«. ومع أن هذه 
درنة ماگانتوم Tuber magnatum التي تنمو 
فقط في شمال إيطاليا وصربيا وكرواتيا – 
ليس������ت بأفضل ممثل لنوعها، إال أن صيدا 
كهذا س������يجلب له س������عرا جيدا يقدر ب� 50 

دوالرا في سوق السبت.
وعب������ر التاريخ، ظهرت الكمأة في املوائد 
وف������ي الفلكلور الش������عبي. وقدمها الفرعون 
<خوف������و> عل������ى مائدت������ه امللكي������ة. اصطاد 

البدو والبوش������مان في الكاالهاري وسكان 
أس������تراليا األصليني الكم������أة في الصحراء 
ألجي������ال عديدة. تذوقه������ا الرومان واعتقدوا 

أنها نتيجة حدوث الرعد.
ثّم������ن الذواقة العصريون الكمأة لنكهتها 
ومذاقه������ا األرضيني. وهم مس������تعدون لدفع 

مبالغ باهظة وصلت حديثا في الس������وق إلى 
أكث������ر من 3000 دوالر لكيلو غرام من الكمأة 
اإليطالي������ة البيضاء. وعلى الرغم من اهتمام 
البشر املستمر بالفطور، إال أنه مازال هناك 
الكثي������ر حولها في عالم الغي������ب. ومع ذلك، 
تب������ني في العقدي������ن املاضيني م������ن التحليل 
الوراثي واملالحظات احلقلية منشأ ووظائف 
هذه الكائنات، إذ اتضح دورها املفتاحي في 
الكثي������ر من األنظمة البيئية. إن هذه املعارف 
هي اس������تراتيجيات واعية تخ������دم احملافظة 

على بعض األنواع املهددة.

 ِفْطر َبْيَنَنا)٭٭(
الكم������أة كالفط����ر mushroom ثمرة فطر. 
فهذه األعضاء اللحمي������ة )املمتلئة( هي بنى 
تكاثرية مؤقت������ة مولدة لألب����واغ)1( التي قد 
تنم������و وتعطي ذرية جديدة. وما مييز الكمأة 
من الفطر هو ثمارها الطارحة لألبواغ التي 
تتشكل حتت سطح األرض ال فوقها. وتقنيا، 
الكم������أة احلقيقية هي تلك الفطور التي تتبع 
 ،Ascomycota ش������عبة الزقي����ات الكيس����ية
وه������ي ُتَس������ّوُق كغ������ذاء. إال أن هناك فطورا 
تش������به الكمأة أو »كمأة مزيفة« في ش������عبة 
الفط����ور الدعامي����ة Basidiomycota، وهي 
حتاكي وظيفيا الكمأة احلقيقية. ونظرا لهذا 

THE HIDDEN LIFE OF TRUFFLES )�(
A Fungus among Us )��(

)1(  spores ج: بوغة = جرثومة أو خلية دقيقة.      )التحرير(
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التشابه اصطلح على تبني االسم ذاته وهو 
الكمأة جلميع الفطريات اللحمية التي تثمر 

حتت األرض.
فاحملاوالت العلمية للكش������ف عن أسرار 
الكمأة تعود إلى عام 1800 عندما سأل أملان 
طمح������وا ب���زراع����ة الكم���أة ع���ال������م النب����ات 
<B .A. فران������ك> عن كيفي������ة تكاثر هذا الغذاء 

اللذي������ذ. بّينت دراس������ات <فران������ك> أن هذا 
الفطر ينمو على جذيرات صغيرة لألشجار 
تس������تخدم المتصاص امل������اء واملغذيات في 
األرض. وبن������اًء على هذه املالحظات، اقترح 
وجود عالقة تكافلية بني الكائنني بحيث يوفر 
كل واحد لآلخ������ر املغذيات. وكذلك افترض 
بأن هذه العالقة بني الفطريات حتت س������طح 
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األرض والنبات������ات عالق������ة ش������ائعة، وبأنها 
تؤثر في من������و وصحة الكثير من اجلماعات 
النباتي������ة. فنظريات <فران������ك> تتعارض مع 
م������ا ه��و متعارف عليه ع������ن الكمأة والفطور 
األخ������رى – وبالتحدي������د، أن جميعها يجلب 
املرض والعفن للنباتات – وأثارت معارضة 
ال بأس بها من قبل زمالئه. وقد انقضى قرن 
قبل أن يحصل الباحث������ون على دليل قاطع 

بأن <فرانك> كان محقا منذ ذاك احلني.
ُتنِتج جميع الكمأة والفطور ش������بكات من 
اخليوط الفطرية التي تنمو بني جذيرات النبات 
لتش������كل عض������و امتصاص مش������ترك يعرف 
بامليكوري���زا mycorrhiza. وم������ن خالل هذا 
الربط يوفر الفطر للنبات املغذيات النفيس������ة 

واملاء. وخيوطه الفطري������ة الدقيقة قادرة على 
الوص������ول إلى جيوب التربة التي يعجز نبات 
له جذور أكثر طوال عن الوصول إليها. ويزود 
النبات شريكه بالسكريات واملغذيات األخرى 
التي تتكون عبر عملية التمثيل الضوئي)1( – 
نواجت يحتاج إليها الفطر ويعجز عن إنتاجها 
بنفسه ألنه ال يقوم بالتمثيل الضوئي. وأهمية 
ه������ذه الش������راكة تصل إلى درج������ة أن جميع 
األشجار تقريبا والنباتات اخلشبية األخرى 
تعتمد عليها من أجل البقاء؛ كما يعتمد عليها 
الفط���ر املرتبط)2(. وتعم������ل معظ��م النب��ات�ات 
العش������بية )تلك التي ال متتلك س������اقا خشبية 

Fundamental Fungus )�(
photosynthesis )1(

the associated fungi )2(

شارع مبسارين
تشكل الكمأة عالقة تكافلية مع النباتات عبر شبكات من األلياف الدقيقة 

تسمى اخليوط الفطرية hyphae. تلك تنمو بني اجلذيرات الصغيرة 
ّكن هذا  للنبات لتشكل عضوا مشتركا يسمى الفطراجلذري اخلارجي ويمُ

الشريك من توفير املغذيات التي يعجز عن احلصول عليها بنفسه.

]األهمية البيئية[
الفطر األساسي)٭(

للكمأة أهمية في الكثير من األنظمة البيئية، وهي مفيدة لكل من 
النبات���ات واحليوانات. ففي الغابات الش���مالية الغربية بجانب 
احمليط الهادئ، مثال تساعد كمأة ريزوپوگن Rhizopogon أشجار 
دوگالس فير Douglas- fir على احلصول على املاء واملغذيات التي 
حتتاج إليها. وهي تخدم كذلك كمصدر رئيسي لغذاء السنجاب 
الطائر الش���مالي، الذي يثل الفريسة املفضلة للبومة الشمالية 
املنقطة املهددة باالنقراض. فاحملافظة على مواطن البوم، تتطلب 

ضمان ظروف مناسبة للكمأة.

قلنسوة 
مع( )قمُ

أبواغ ويقة سمُ
خياشيم

الرائحة جذر شجرة

جذر الشجرة
خيوط فطرية

كمأة
خيوط فطرية

خيوط 
فطرية

جلد

نسيج محمل 
باألبواغ 
)داخل 
اجللد( 

... تعيش الكمأة حتت سطح 
األرض متاما، وثمارها 

تتكون من كتلة نسيج معبأة 
باألبواغ. وبغية التكاثر، تطلق 
الكمأة مركبات عطرية فتجذب 

احليوانات اجلائعة التي تعمل 
على نشر األبواغ بعد ذلك.

الفطر في مقابل الكمأة 
فيما للفطر ثمرة معقدة تنمو من األرض إلى 
األعلى وحترر األبواغ مباشرة إلى الهواء ...



73 (2010) 10/9

دائما فوق األرض( على تش������كيل امليكوريزا 
أيضا، ولكن مع فطور مختلفة.

ُيش������كل الكثير من األنواع الفطرية، مبا 
ف������ي ذلك جميع تلك التي تعطي كمأة، منطا 
متباينا من امليكوريزا اجلذري يسمى الفطر 
اجلذري اخلارجي ectomycorrhiza، حيث 
يغلف الفط������ر اجلذيرات املغذية بأنس������جة 
حامية خارجية. فالتن������وع في هذه الفطور 
اجلذري������ة اخلارجي������ة مذهل: َق������ّدر أحدنا 
)<تراپي>( عددها بنحو 2000 نوع جميعها 
 Douglas Fir يرتبط بالنوع دوگالس – فير
)دائمة اخلضرة، والتي تستخدم كمصدر 
خش������ب وكش������جرة عيد امليالد(. وغالبا ما 
يتش������ارك هذا العدد الهائل أو حتى أنواع 
 eucalyptus أكثر مع أشجار اإلوكالپتوس
األس������ترالية فقط. ويعتمد العديد من أنواع 
األش������جار التجارية وأخ������رى ذات األهمية 
البيئية على فطور جذرية خارجية. وغالبية 
ه������ذه الفطور تثمر فوق األرض كالفطر، إال 

أن عدة آالف منها تنتج كمأة.

انسحاب )الكمأة( إلى األسفل)٭(
تش������ير مقارنات الش������كل وتتالي أسس 
اجلينات ف������ي أنواع الكم������أة وأنواع الفطر 
إل������ى أن معظم الكمأة قد تطورت من الفطر، 
ومبا أن الكمأة كي تتكاثر وتنش������ر أبواغها 
حتت������اج إلى أن تكون موجودة فوق األرض، 
ا دف������ع االنتق���اء الطبيعي)1(  َعّمّ نتس������اءل 
 natural selection إلى تطوير أنواع مختلفة 

تختبىء حتت س������طح األرض؟ وعلى الرغم 
من إظهار الفطور لتراكيب وألوان متعددة، 
إال أن جميعها متتلك أجس������اما ثمرية قادرة 
على إط������الق األبواغ مباش������رة إلى الهواء. 
تهبط األبواغ الت������ي يحملها الهواء قريبا أو 
بعيدا لتنمو. وقد ُتش������يِّد مس������تعمرة جديدة 
باالش������تراك مع ج������ذور النبات������ات املضيفة 

املناسبة. إنها وسيلة فعالة جدا.

ومع ذلك، فإن استراتيجية الفطر ليست 
مضمونة. ومعظم الفطور متتلك دفاعات قليلة 
ضد األخطار البيئية، مثل احلرارة واجلفاف 
والرياح واجلليد وحيوانات الرعي. وكل يوم 
ُتنَضج أبواغ قليلة وتنثر. إال أن إنتاج أبواغ 
الفط������ر يتوقف عادًة في حال جف الفطر أو 

جتمد بفعل الطقس العاصف.
أينما تنتشر تلك األخطار تتولد تكيفات 
تطوري������ة. وميث������ل البدي������ل األكث������ر جناحا 
إثمارالفطر حتت س������طح األرض. وطاملا أن 
التربة رطبة بدرجة كافية لتشكل األجسام 
الثمرية حتت س������طح األرض تبقى الفطور 
معزول������ة عن تأثي������ر طقس ق������اس. وتتطور 
الكمأة بحصانة نس������بية، مس������تمرة بإنتاج 
وتغذية أبواغها حتى ولو أصبحت الظروف 
فوق س������طح األرض غير مقبولة للفطر. وقد 
يبدو للوهلة األولى أن حل الكمأة للمشكلة 
س������هل. ومن الواضح أن شكل الكمأة أقل 
تعقيدا م������ن الفطر. فالفطور لم تعد بحاجة 
إلى صرف الطاقة املطلوبة لدفع أنسجتها 
احلاملة لألبواغ فوق األرض على ساق، أو 
أن تطور قبعة أو بنى أخرى إلنتاج وحترير 
األبواغ. وليس������ت الكمأة إال مجرد كتلة من 
األنس������جة احلاملة لألب������واغ، مغلفة عادة 

بجلد يحميها.
واملش������كلة ه������ي أن الكم������أة عاجزة عن 
حتري������ر أبواغها بنفس������ها، فه������ي مقيدة في 
عاملها أس������فل س������طح األرض. وتتطلب هذه 
احلالة نظاما بديال لنثر األبواغ. وهنا يظهر 
التعقي������د ف������ي مخطط الكم������أة. فعبر ماليني 
السنني لدى انس������حاب الكمأة إلى األسفل 
جنم ع������ن الطفرات تكوي������ن مركبات عطرية 
جذاب������ة للحيوان������ات. وكل نوع م������ن الكمأة 
ميتلك مجموعته اخلاصة من العطريات التي 
تغيب بشكل كبير في العينات غير الناضجة 

Going Under )�(
TRUFFLE  EATERS )��(

)1( أو االصطفاء الطبيعي.                             )التحرير(

آكالت الكمأة)٭٭(
احليوانات في األسفل هي من بني 

الكثير التي تتغذى  بالكمأة.

الكنگر - اجلرذي الطويل األقدام 
Potoroo پوتورد

امليركات

الكيوي العظيم التنقيط

قرد البابون شاكما

الدب الگريزلي 
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وتزداد أو تنشأ مع نضوج األبواغ.
وم������ن ب������ني آالف أنواع الكم������أة املوجودة 
اليوم، هناك مااليزيد على دس������تات عدة فقط 
يستسيغها اإلنس������ان. أما باقي أنواع الكمأة 
فإم������ا صغير جدا أو صل������ب، أو يحتوي على 
معطرات وإما الميكن ش������مها أو تكون منفرة 
بكل معنى الكلمة؛ ومع ذلك تعجز احليوانات 
عن مقاومتها فجاذبيتها الش������مية آس������رة من 
خالل رائحتها التي تفوح من التربة. فالثدييات 
الصغيرة كالفئران والسناجيب واألرانب في 
نصف الكرة األرضية الش������مالي، إلى جانب 
 armadillos واألرماديل���وس  واجلرذ  الكنگار 
وامليركات meerkats في نصف الكرة األرضية 
اجلنوب������ي، متثل املتذوقات الرئيس������ة للكمأة. 
إال أن نظائره������ا الكبي������رة احلج������م – الغزال 
 wallabies والدببة وق������ردة البابون والوالب���ي
هي م������ن بني أخريات - مما تبحث أيضا عن 

الفط������ور املخفية. فالرخوي������ات أيضا تنجذب 
إل������ى الكمأة. وقد تتغذى احلش������رات بالكمأة 
أو تض������ع بيضها عليها بحيث يتوفر ليرقاتها 

مصدر غذاء حاملا تفقس.
وعندم������ا ت������أكل احليوان������ات الكمأة يتم 
هضم معظم اجلزء اللحمي )املمتلئ(، إال أن 
األبواغ متر عبر اجلهاز الهضمي دون أذى 
وتطرح على األرض، حيث ميكنها النمو في 
حال توفرت الظروف املالئمة. فنظام البعثرة 
هذا له أفضلية مقارنة بالنظام املعمول به عند 
الفطور. إذ يركز البراز األبواغ على نقيض 
نظام البعثرة املش������تت الذي يعتمد النش������ر 
الهوائي. ومن املرج������ح أن يطرح البراز في 
األماك������ن ذاتها التي تعتلف فيها احليوانات 
على الكمأة، )بخالف النقل األكثر عشوائية 

Where Truffles Grow )�(
INVADERS AND IMPOSTORS )��(

HEADLINE
Label
SOURCE

غزاة ومحتالون)٭٭(
تهديد غاز لكمأة پيرگورد السوداء: 
الكمأة الصينية السوداء. منذ فترة 

طويلة والباحثون قلقون من قدرة الكمأة 
الصينية، احملببة للقلب واملتكيفة، على 
االنتشار في منطقة نفوذ كمأة پيرگورد 

الدقيقة، أو حتى اكتساحها لهذه 
املنطقة. ففي عام 2008 نشر <C. مورات> 

]من جامعة تورينو[ وزمالؤه ما يؤكد 
أن هذه املخاوف حتققت: إذ فحص 

الفريق عينات ال�دنا DNA من قمتي جذر 
الكمأة پيريگورد والكمأة الصينية وتربة 

مشتل الكمأة اإليطالية.
حاول املزودون احملتالون أحيانا  يمُ
متويه الكمأة الصينية األكثر تداوال 
وتسويقها كأندادها النادرة واأللذ 

مذاقا، وذلك بخلط مقادير صغيرة من 
كمأة پيريگورد مع الصنف الصيني 

من خالل إعطاء األخيرة الرائحة 
املناسبة. وقد استخدم حتليل الدنا 

فة  لتمييز وجود الكمأة الصينية املزيِّ
للنوع پيريگورد.

]التنوع العاملي[
أين تنمو الكمأة)٭(

تعد أنواع الكمأة باآلالف: توضح اخلريطة املواقع النموذجية ألماكن منو الكمأة البرّية الوارد ذكرها 
ف���ي ه���ذه املقالة . ويوج���د أكبر تنوع معروف منها ف���ي املنطقة األوروبية املطلة عل���ى البحر األبيض 
املتوس���ط، والش���مال الغربي ألمريكا وأس���تراليا - وهي مناطق تتس���م غالبا بالبرودة، حيث الش���تاء 
املمط���ر والصي���ف اجل���اف الدافئ. وبفض���ل منطها احلياتي حتت س���طح األرض، حتتم���ي الكمأة من 

احلرارة واجلفاف والصقيع الذي قد يحدث عندما تنتج الفطريات ثمارها.

ريزوپوگن ترونكاتس 
Rhizopogon truncatus

 T. gibbosum درنة گيبوسوم
)الكمأة البيضاء ألوريگن(

T. melanosporum درنة ميالنوسپوروم
)كمأة پيريگورد السوداء مصورة في الصفحة 71(

Tuber magnatum درنة مگناتوم
)الكمأة اإليطالية البيضاء(

حبيبات الفوميسس 
Elaphomyces granulatus

T. indicum درنة إنديكوم
)الكمأة الصينية السوداء(

Paurocotylis pila پاوروكوتيليس پيال

ميزوفيليا گلوكا
Mesophellia glauca

ميزوفيليا گلوكا

ريزوپوگن ترونكاتس 

پاوروكوتيليس پيال
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املس������حوقية محفوظة  األبواغ  من 
بني قش������رة رقيقة خارجية قاسية 

ولب داخلي قابل لألكل.
وحتى باس������تطاعة األبواغ في 
الكم������أة غير املأكول������ة التجول. إذ 
تتحلل بعد النض������ج إلى معلق في 
التربة تعوث في������ه اليرقات. تتغذى 
الالفقاريات بهذه األنسجة املتعفنة 
أو متر عبره������ا ملتقطة أبواغا على 
ط������ول الطريق. ترحل أبواغ الكمأة 
أيض������ا عندما تقبض املفترس������ات 
على األنواع الصغيرة التي تتغذى 
بالكم������أة: ق������د حتمل طي������ور البوم 
والصقور ق������وارض ممتلئة بالكمأة 
ملس������افة معتبرة إلى أعشاشها أو 
مخابئها حيث تأكل فريستها كاملة أو تنزع 
أحش������اءها وترميها. وف������ي جميع األحوال، 
تعود األبواغ إل������ى التربة حيث تعطي كمأة 

جديدة.

معا إلى األبد)٭(
لقد كانت جتارب تطور الكمأة في نصف 
الكرة األرضية الشمالي واجلنوبي متشابهة 
إل������ى درجة ملحوظة. وذل������ك على الرغم من 
حدوثها بعد مضي فترة طويلة من انفصال 
القارات. فالنبات������ات العائلة للكمأة في هذه 
املناط������ق تختلف متاما: ففيما تتش������ارك كل 
م������ن الصنوبري������ات والران والبل������وط، على 
س������بيل املثال، مع الكمأة في الشمال، يؤدي 
كل من اإلوكالپت������وس والران اجلنوبي هذا 
الدور ف������ي اجلنوب. كذل������ك تختلف الكمأة 
وأنواع احليوانات وتتمايز بني نصفي كرتي 
األرض. إال أن األنظمة البيئية ومكوناتها – 
األش������جار والكمأة واحليوانات - تعمل إلى 

حد كبير بالطريقة ذاتها.
ويظهر التنوع األكبر املعروف للكمأة في 
املناطق املعتدلة من البحر املتوسط األوروبي 

لألبواغ الذي يعتمد الهواء(. هذا 
التشابه في البيئة مفيد للكمأة ألنه 
يزيد من احتمالية أن تهبط األبواغ 
في أماك������ن ذات أنواع مالئمة من 
النباتات ميكن أن يتش������ارك معها 

فطر جذري )ميكوريزا(.
ومع ذل������ك، ال تعتمد جميع أنواع 
الكم������أة عل������ى الرائح������ة ف������ي جذب 
احليوانات إليها. ففي نيوزيلندا، التي 
تفتقر إلى ثدييات برية أصيلة، طّورت 
بعض أن������واع الكمأة تدرج لون قوس 
الق������زح الذي يحاكي أل������وان الفواكه 
احملبب������ة لدى الطي������ور احمللية. وكمأة 
 Paurocotylis پي���ال  پوروكوتيل���س 
pila، تظه������ر من ج������وف التربة إبان 

متددها وتس������تلقي على أرضي������ة الغابة بحيث 
تش������به الكمثرى، وقاعدة احلبوب املمتلئة تشبه 
الت���وت األحم���ر red berry في أش������جار پودو 
الت������ي تفضلها الطيور.   Podocarpus كورپ���س
ومع أن هذه الفط������ور امللونة تندفع فوق التربة، 
إال أنها تعد كمأة ألن األنسجة احلاملة لألبواغ 
مغلفة بجلد، مما يجعلها تعتمد على احليوانات 

في نشر أبواغها.
وهناك حتى اآلن آلية أخرى للنثر تطورت 
لدى مجموعات قليلة من الكمأة، متيزت من 
بينها أعضاء من العائلة إالفوميستاس����ي 
الفط���ري����ة Elaphomycetaceae امل�ن�ت��ش������رة 
ف������ي كل م������كان والعائل������ة ميزوفيلي����اس 
آس������يا  في  املس������توطنة   ،Mesophelliaceae

وأس������تراليا. وتنض������ج أبواغ ه������ذه الكمأة 
وتتحول إلى مس������حوق عوضا عن أنسجة 
حلمية حامل������ة لألبواغ. ومس������حوق النوع 
س������بيل  عل������ى   ،Elaphomyces granulatus

املث������ال، مغلف بقش������رة خارجية س������ميكة 
تأكلها احليوانات مما يحرر األبواغ. متتلك 
 Mesophelliaceae امليزوفيلي����اس  بع������ض 
تراكيب متش������ابهة، بينما متتلك أخرى مثل 
ميزوفيليا جلوكا Mesophellia glauca كتلة 

حقائق سريعة
حتتوي الكمأة السوداء پيريگورد 

 ،androstenol على أندروستينول
هرمون جنسي موجود في لعاب 

ذكور اخلنازير. وهذا املركب موجود 
أيضا في الغدد العرقية لدى البشر. 
منذ فترة طويلة استخدم صيادو 

الكمأة إناث اخلنازير لتحديد الفطور 
حتت سطح األرض، إال أنهم حتولوا 
مع الوقت بشكل متزايد إلى الكالب 

للمساعدة، ذلك ألن الكالب أكثر 
استعدادا من اخلنازير لتقبل غذاًء 

بديال كمكافأة على محاوالتها.
وزي�ت الكم�أة األكثر توافرا في 

ٌه صناع�يا مبركبات  َنكَّ األسواق ممُ
اصطناعية مث���ل 2,4 ثن��ائي كب��ريت 

الپنت��ان dithiapentane 2,4، أحد 
اجلزيئات العديدة التي تعطي الكمأة 

اإليطالية البيضاء نكهتها املميزة.
حتتوي بعض أنواع الكمأة على 
مركبات فعالة كمضاد للسل الرئوي: 

وألنواع أخرى خصائص قوية 
كمضاد لاللتهابات ومضاد لألكسدة.

Together Forever )�(
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وفي غرب ش������مال أمريكا وأستراليا )علما 
بأن معظم آس������يا وإفريقي������ا وجنوب أمريكا 
متثل مناطق غير مدروس������ة من قبل باحثي 
الكم������أة(. وفي ه������ذه املناطق يس������ود مناخ 
ب������ارد، ممطر في الش������تاء ودافئ جاف في 
الصي������ف. تثمر الفطور ف������ي هذا املناخ في 
الربي������ع واخلريف ع������ادة؛ أي عندما مييل 
الطقس إلى التقلب. جتلب بعض السنوات 
موج������ات من الدفء واجلف������اف، فيما يأتي 
غيرها باجلليد؛ وكالهما اليحبذهما الفطر. 
عم������ل االنتقاء الطبيعي مب������رور الزمن على 
دع������م الفطور التي جلأت ف������ي هذه املناطق 

إلى أسفل سطح األرض.
ال نعل������م بالضب������ط متى نش������أت الكمأة 
األولى، إال أن العلم������اء حصلوا على بعض 
املؤش������رات الدالة على زمن نشوئها. تعود 
األحافي������ر األقدم املس������جلة للفطر اجلذري 
اخلارج������ي إلى نحو 50 مليون س������نة. فيما 
نش������أت أس������الف الصنوبري������ات احلالي������ة 
واألش������جار األخ������رى التي تتش������ارك معها 
الكمأة منذ نحو 85 مليون س������نة. واستنادا 
إلى ذلك باس������تطاعتنا أن نخمن زمن ظهور 
الكمأة بأنه في احلقبة الفاصلة بني 85 و 50 

مليون سنة مضت.
ونظرا للشراكة الطويلة األمد بني الكمأة 
والنبات������ات، فليس مبدهش أن حتتل الفطور 
مرك������زا مهما ف������ي بيئة مواط������ن كثيرة. وال 
تقتص������ر أهمية الكمأة عل������ى ضمان العمل 
السوي للعديد من األنواع النباتية فحسب، 
إذ أصبحت كذلك مصدرا غذائيا تعتمد عليه 
احليوانات. ف������ي الواليات املتحدة األمريكية 
هن������اك مخلوق واحد على األق������ل، ُجَرز املاء 
 ،red-backed vole  الغرب������ي محم���ر الظه���ر
يعتمد اعتمادا ش������به كلي عل������ى الكمأة في 
قوته. كذلك يأكل السنجاب الطائر الشمالي 
املوجود في ش������مال أمريكا غالبا الكمأة 
عندما تتوفر ف������ي البرية. وعلى اجلانب 

اآلخر من الكرة األرضية، في أستراليا 
يعيش املارسوپيل marsupial واملعروف 
بالكنگار اجل������رذي الطويل األقدام على 
غذاء يش���������تمل أيضا ف���ي 95 في املئ����ة 
من��ه على الكمأة. واملارس������وپيل األخرى، 
الكنگ�������ر - اجل������رذي اآلخ������ر والبندق������وط 
يعتمدان أيضا كثيرا عل������ى الكمأة. وهناك 
مخلوق������ات أخرى كثيرة ح������ول العالم تدعم 

قوتها األساسي بهذه الفطريات. 
إن تق������دم مع������ارف العلم������اء فيما يخص 
العالقة الوثيقة بني الكمأة - عوائلها النباتية 
وحوامله������ا احليوانية - تقود مس������اعي كل 
من مرب������ي الكمأة واحملافظني عليها س������واء 
بسواء. ففي عام 1980 في والية أوريگن، بدأ 
<M. كاس������تالنو> ]العامل في خدمة الغابات 

األمريكية[ و<M. أمارانت������وس> ]العامل في 
تطبيقات الفطور اجلذرية[ وزمالؤها بتجهيز 
مش������تل للباذرات باس������تخدام أب������واغ نوع 
الكمأة ريزوپوگن Rhizopogon، وذلك بهدف 
مساعدة الباذرات على مقاومة اجلفاف في 
املزارع وظ������روف مغرضة أخرى. وللمضي 
قدما في هذا املس������عى ميكن للمربني زيادة 
مردودهم من الكمأة لو أنهم استعاضوا عن 
كمأة الذواقني بالكمأة ريزوپوگن. وعلى سبيل 
املثال، ميكن ملَزارع أشجار أعياد امليالد في 
الش������مال الغربي من احمليط الهادئ أن تنتج 
منتوجا إضافي���ا من كم���أة أوريگن البيض�اء 
اللذي������ذة: درنة الگيبوس����وم gibbosum. إال 
أن محاوالت تلقيح األشجار بهذا النوع من 

الكمأة أعطت حتى اآلن نتائج متباينة.
وخالل ذلك، اس������تخدم أحدنا )<كالريدج>(
الكم���أة للمس��اع��دة على حتديد حج�م جماعات 
احليوان������ات امله������ددة ف������ي جنوب ش������رق 
أس������تراليا - علما بأن هذا شرط أولي لتطوير 
برامج حلماية هذه األنواع واستعادتها الفعالة. 
لقد ُغِمَر ِدثاٌر في زيت زيتون مشرب مبعطرات 
م������ن الكم������أة األوروبي������ة الس������وداء پيريگورد 

<تراپي> عالم متقاعد من مؤسسة 
خدمة الغابات بالواليات املتحدة 

األمريكية، وهو أستاذ علم الغابات في 
جامعة والية أوريگن. اكتشف أكثر من 

200 نوع جديد من الكمأة في خمس 
قارات. ويتساءل <جيم> ملاذا يذهب 
املرء لصيد األسماك بدال من البحث 

عن الكمأة.
<كالريدج> عالم باحث متقدم في 
قسم البيئة والتغير املناخي املفاجئ 

واملاء، في نيو ساوث ويلز )أستراليا( 
وهو زميل زائر في جامعتها بأستراليا. 

لقد درس العالقات املتبادلة بني 
الثدييات والفطريات التي تتغذى بها 

ألكثر من 20 سنة. وهوايته املفضلة هي 
صيد األسماك.

املؤلفان

Andrew W. Claridge James M. Trappe
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عنداإلنس������ان(  )أح��دالفط��وراملفضلة   Perigord

جلذب الكنگر – اجلرذ potoroos واملارس������وپيل 
األخرى احملبة للكمأة َوُوِضع في مواقع صورت 
فيه������ا احليوان������ات بواس������طة كامي������رات رقمية 
حساسة للحركة. فهذه الوسيلة سمحت بتقصي 
الكثير من هذه املخلوق������ات حتى إنها بلغت 50 
م������رة كتلك الت������ي مت تقصيها بواس������طة طريقة 
املصي������دة - القفص التقليدية. ل������و أن معدالت 
النجاح العالية هذه كانت نتيجة الستخدام زيت 
الكمأة املس������تورد، الذي استخدم لكونه متوفرا 
في الس������وق، فماذا ستكون هذه املعدالت لو أن 
احليوانات خضعت لرائحة الكمأة األس������ترالية 
احمللية في هذا االختبار؟ متثل اإلجابة عن هذا 

التساؤل أولوية عليا لفريقه.
وحلماية هذه املارسوپيل املهددة باخلطر 
وغيرها من احليوانات الت������ي تتناول الكمأة 
بانتظام، س������يتعني على حماة البيئة )املوارد 
الطبيعية( ضم������ان توفير غذائهم. فهذا البند 
الينطبق فق������ط على احليوان������ات التي تعتمد 
مباش������رة على الكمأة، وإمنا يش������مل أيضا 
املفترس������ات. وهكذا، فإن تهيئة املوطن للبوم 
الشمالي املنقط املهدد باالنقراض في شمال 
غرب احمليط الهادئ تتطلب توفير االحتياجات 
األولية لفريسة البوم، وهي السنجاب الطائر 

الشمالي الذي يتغذى غالبا بالكمأة.

تدجني الكمأة)٭(
عل������ى الرغم م������ن الِعلْ������م الكثي������ر الذي 
اكتسبه الباحثون عن بيئة الكمأة في العقود 
األخي������رة، ف������إن الِعلْ������م الذي ُيعن������ى بتربية 
الكمأة ل������م يتغير منذ ع������ام 1960 إال قليال، 
أي من������ذ أن طور العلماء الفرنس������يون تقنية 
البي���وت الزجاجي���ة green house إلضافة 
 black أب������واغ الكمأة پيريگ���ورد الس���وداء
Perigord إل������ى خليط زرع مكون من بادرات 

البلوط والبندق التي زرعت الحقا في مواقع 
 .truffières مناسبة لتشكل كمأة البساتني أو

وبتوافر الظروف املناس������بة، فإن باستطاعة 
كمأة البس������اتني إنتاج محصول خالل أربع 

إلى خمس سنوات.
وبعد محاوالت فاش������لة ع������دة، مت إنتاج 
كمأة مش������ابهة لكمأة البساتني في الواليات 
املتحدة األمريكية وذلك في عام 1980. ويعدُّ 
 Tennessee ميشيل> املنتج لكمأة تينسي .T>

مرب������َي الكم������أة األكثر إنتاجية في ش������مال 
أمري������كا. إنه طالب دراس������ات عليا س������ابق 
بإش������راف <تراپ������ي>. أنتج <ميش������يل> 100 
كيلوغرام من كمأة پيردگورد في الفترة بني 
عامي 2008 إلى 2009 وهذا مثير لإلعجاب. 
وللحصول على هذه النتائج وّجه الكثير من 
العناية إلى التربة، فأضاف اجلير س������نويا 
للمحافظة على سهولة تفتيتها وصرف املاء 
منها. كذلك متكنت كل من نيوزلندا وأستراليا 

من زراعة كمأة الپيريگورد أيضا.
وف������ي مقابل النج������اح في زراع������ة كمأة 
پيريگورد، فش������لت جميع مح������اوالت زراعة 
أنواع الكمأة ذات الشعبية األكبر – الكمأة 
اإليطالي������ة البيض������اء الت������ي كان يصطادها 
<ميرك������و> وكلب������ه كلنتو والت������ي متتلك نكهة 

مركزة خاصة. وألس������باب مازالت مجهولة، 
َيْرُفُض هذا النوع ببساطة النمو في البيوت 
الزجاجية. وفي النهاية قد يعطي توفر تتالي 
أسس جينومها، والذي قارب على االكتمال، 
تفس������يرا لكيفية مداهنة ملك الكمأة هذا كي 

ينمو وفقا ملشيئة املزارع.
وبالتزام������ن، رمب������ا تصبح الكم������أة أكثر 
ش������يوعا مما مض������ى حتى بغياب مس������اعي 
زراعتها: فمع زيادة حرارة س������طح األرض، 
ستزداد نس������بة املواطن األس������خن واألجف 
والت������ي تفضله������ا الكثير من الكم������أة؛ وهذا 
كفيل بتهيئة الش������روط املالئمة لزيادة اإلنتاج 
وتس������ارع تطورها. إذن، فالتغير املناخي قد 
يع������ود بالفائدة على البعض: كثير من الكمأة 

لإلنسان واحليوان.                              <

مراجع لالستزادة

Scientific American, April 2010 Taming the Truffle )�(
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تهديد احلياة البحرية
من الداخل إلى اخلارج)٭(

تؤدي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) إلى زيادة حموضة البحار،
معرِّضة بذلك للخطر منو وتكاثر األنواع من العوالق إلى احلّبار )الرخويات(.

<J .M. هاردت> - <C. سافينا>

مفاهيم مفتاحية
<  يتناقص الرقم )األس( 

الهدروجيني pH ملياه البحار 
في جميع أنحاء العالم مّما 
يؤّدي إلى زيادة حموضتها 
بسبب امتصاص احمليطات 

كميات متزايدة باستمرار 
من ثاني أكسيد الكربون 

من اجلو.

<  تبني التجارب أن صراع 
 copepods مجذافيات األرجل

واحللزون وقنافذ البحر 
 brittlestars وأفعويات األذناب

(Ophiuroidea) ملوازنة تغّير 
الرقم الهدروجيني داخل 

أجسامها، يضعف قدرتها 
على التكاثر والنمو. ونظرا 
حلدوث هذا التغير بسرعة 
كبيرة، من غير احملتمل أن 

يستطيع الكثير من األنواع 
التالؤم جينيا مع زيادة 

حموضة مياه البحار.

<  ومع تناقص عدد األنواع 
ميكن أن تتفكك سلسلة الغذاء 

البحرية ؛ ومن َثّم يكون من 
الضروري تدخـُّل اإلنسان 

للحد من أية زيادة إضافية 
في احلموضة. 

محررو ساينتفيك أمريكان 

»في الوقت احلاضر املش������كلة هي البطء 
في سرعة األعراس الذكرية )النطاف(،« هذا 
ما أعلن������ه <J. هيڤنهاند> بلهجت������ه البريطانية 
التي ش������ّددت عل������ى خطورة هذه املش������كلة. 
»وهي تعني بيوضا ملقحة أقل ونس������ا أقل 
وع������ددا أصغر من األف������راد«. لقد كنا حينئذ 
نتش������ارك في ركوب س������يارة أجرة تسير بنا 
على امتداد الس������احل الشمالي املتأللىء من 
إس������پانيا حلضور مؤمتر عاملي عن تأثيرات 
التغير املناخي وزيادة ثاني أكسيد الكربون 
(CO2) اجل������وي ف������ي مياه احمليط������ات. وكنا 

مجموع������ة من الباحثن املهتم������ن بالتأثيرات 
غير املقّدرة التقدير الذي تس������تحقه لتغيرات 
كيمي������اء احمليطات في خايا األنواع البحرية 
ونس������جها وأعضائه������ا. وكان <هيڤنهان������د> 
قد وّضح في جت������ارب مختبرية أجراها في 
جامع������ة كوتنبرگ في الس������ويد أّن مثل هذه 
التغيرات بإمكانها عرقلة أهم اس������تراتيجية 
متتلكها املخلوقات للبقاء على قيد احلياة أال 

وهي: املمارسة اجلنسية. 
لقد استدعت زيادة حموضة احمليطات – 
نتيج������ة تفاعل كمية أكبر من املعتاد من ثاني 
أكس������يد الكربون مع مياه البحار لتش������كيل 
حمض الكربونيك – مشكات أخرى يسببها 
غاز ثاني أكس������يد الكرب������ون. وحاملا يصبح 
م������اء البحر أكث������ر حموضة يلق������ى املرجان 

واحليوان������ات البحرية مث������ل الرخويات وبلح 
البحر مشكات في بناء هياكلها وأصدافها. 
واألده������ى من ذلك هو أن زي������ادة احلموضة 
ميك������ن أن تتداخل في الوظائف اجلس������دية 
األساسية جلميع احليوانات البحرية سواء 
كانت م������ن ذوات األص������داف أو من دونها. 
ومل������ا كانت زيادة حموض������ة احمليطات تعطل 
س������يرورات أساس������ية مثل النمو والتكاثر، 
لذلك فهي تهدد الصحة احليوانية بل وكذلك 
قدرة األنواع على البقاء. وقد أدركنا الوقت 
لوضع حد الزدياد احلموضة قبل أن تلحق 
أذي������ات ال ميك������ن إصاحها في السلس������لة 
الغذائي������ة التي تعتمد عليها محيطات العالم، 

ومن ثم البشر.

تغير بحري سريع)��(
إن تفاعل ثاني أكس������يد الكربون مع ماء 
البحر يخفف من بع������ض التأثيرات املناخية 
الض������ارة لهذا الغ������از. ويع������ادل تركيز ثاني 
أكسيد الكربون في اجلو نحو 390 جزءا في 
امللي������ون، وقد يصبح ه������ذا التركيز أعلى من 
ذلك إذا لم تستجر احمليطات نحو 30 مليون 
طن من الغاز املوج������ود في اجلو يوميا. فقد 
امتص������ت بحار العالم ما يع������ادل تقريبا ثلث 
كمية ثاني أكسيد الكربون التي انطلقت إلى 

THREATENING OCEAN LIFE FROM THE INSIDE OUT )٭(
RAPID SEA CHANGE )٭٭(
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اجلو نتيجة النشاط البشري. ومن الواضح أن 
هذا التصريف يؤدي إلى تخفيض االحترار 
العاملي، ولكن على حساب زيادة حموضة مياه 
البحار. وقد أوضح <H .R. بايرن> ]من جامعة 
س������اوث فلوريدا[ أنه في اخلمس عشرة سنة 
األخيرة فقط ازدادت حموضة مياه املئة متر 
العلوية للمحيط الهادئ مبقدار 6 في املئة في 
املنطقة املمتدة من هاواي وحتى آالسكا. وقد 
انخفض معدل الرقـــم )األس( الهدروجيني 
(pH) ملياه الطبقة الس������طحية من بحار العالم 

مبقدار 0.12 وحدة، أي إلى القيمة 8.1 تقريبا 
منذ بداية الثورة الصناعية.

وقد ال يبدو أن هذا التغير كبير، ولكن نظرا 
ألن مقياس ال�رق������م الهدروجيني لوغاريتمي، 
فإن ذلك التغي������ر يعادل زيادة في احلموضة 
قدرها 30 في املئة. وقيم ال�رقم الهدروجيني 
ف������ي   (H+) الهدروجـــني  أيونـــات  تقي������س 

احمللول. ومتثل القيم������ة 7.0 احمللول املعتدل 
أو احليادي، في ح������ن متثل القيم األخفض 
احلموضة املتزاي������دة والقيم األعلى القاعدية 
املتزاي������دة. ومع أن القيم������ة 8.1 متثل قاعدية 
خفيف������ة، إال أن انخفاضها ميثل توجها نحو 
ازدياد احلموض������ة. ومن املعروف أن احلياة 
البحرية لم تش������هد مثل هذا االنزياح السريع 
في مئات املاين من الس������نن السابقة. فقد 
)األحفورية(  املســـتحاثية  الدراسات  بينت 
paleontology أّن تغيرات مشابهة في املاضي 

كان������ت ترتبط بفقدان للحياة البحرية واس������ع 
االنتشار. ويبدو أن الثورات البركانية الهائلة 
التي حدثت قبل نحو 250 مليون س������نة وأدت 
إلى حترير كميات كبيرة من غاز امليثان وإلى 
مضاعفة قيمة تركيز ثاني أكس������يد الكربون 
في اجلو، س������ببت أكبر انقراض عام للحياة 
البحرية عرفه التاريخ، حيث اختفى نحو 90 
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في املئة من األنواع البحرية. واستمر وجود 
محيط������ات مختلفة متاما عن محيطاتنا تؤوي 
أنواعا أقل نسبيا، مدة تراوحت ما بن أربعة 

ماين إلى خمسة ماين سنة.
ويق������ّدر العلم������اء أن������ه إذا تابعنا إصدار 
غازات الدفيئة املس������ببة لاحتباس احلراري 
وفق املعدالت احلالية، فس������يصل تركيز ثاني 
أكسيد الكربون في اجلو إلى نحو 500 جزء 
في املليون في عام 2050 وإلى نحو 800 جزء 
ف������ي املليون في ع������ام 2100، فينخفض الرقم 
الهدروجيني لطبقة املياه العلوية للبحار إلى 
ما يعادل 7.7 أو 7.8 – أي ما يعادل زيادة في 
احلموضة قدرها 150 في املئة مقارنة بعصر 

ما قبل الثورة الصناعية.
ويتص������ّور معظ������م الن������اس أن احمليط هو 
حوض هائل احلجم م������ن املاء، ولكن احمليط 
هو أشبه بكعكة ذات طبقات، تألفت كل طبقة 
منها نتيجة تراكيب فريدة بن امللوحة ودرجة 
احلرارة. وتطفو أدفأ الطبقات وأعذبها )أقلها 
ملوحة( على عمق يتراوح بن 50 و 200 متر من 

السطح، وقد تكون أعمق أحيانا. ويدعم وجود 
كمية كافية من األكس������جن وضوء الشمس 
فيها ازدهار السلسلة الغذائية التالية: تقوم 
العوالـــق النباتيـــة phytoplankton األحادية 
اخللي������ة، مثل النبات������ات، باس������تخدام ضوء 
الش������مس لصنع الس������كر. وتغ������ذي العوالق 
 – zooplankton النباتية العوالق احليوانية
وهي حيوانات صغيرة تتراوح من القشريات 
الصغي������رة ج������دا والش������بيهة بالروبيان، إلى 
يرقات األس������ماك الضخمة. وتغّذي العوالُق 
احليوانية األسماك الصغيرة، وهذه بدورها 

تغذي احليوانات األكبر، وهكذا.
تس������اعد الرياح على مزج الطبقة العلوية 
بالطبق������ات األعمق، فيهبط األكس������جن إلى 
األس������فل ويصعد الغذاء إلى األعلى. وكذلك 
يحدث تدف������ق الغذاء ما بن الس������طح وقاع 
البحر بوساطة حركة احليوانات سواء كانت 
ميتة أو حية. ففصيلة واسعة من القشريات 
الشديدة الصغر، تدعى مجذافيات األرجل 

pH PRIMER )٭(
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املسماة مجذافيات األرجل بالهجرة نحو 
األعلى إلى الطبقة السطحية ليتغذى 
بعوالق حيوانية zooplankton أصغر 

منها. وتهبط حاملا يطلع النهار فتكون 
طعاما لألنواع القاطنة في طبقات أعمق. 
 pH يؤثر تغير ال�رقم )األس( الهدروجيني

في بقاء هذه الكائنات على قيد احلياة 
ويقطـّع سلسلة الغذاء.

طبـقـات
يخفض ثاني أكسيد الكربون اجلوي 

الرقم الهدروجيني في الطبقة السطحية 
)طبقة الضوء( مباشرة. ويؤدي مزج 

الطبقات تدريجيا إلى خفض الرقم 
الهدروجيني في الطبقات األدنى ولكن 
بدرجة أقل. ومع ذلك تكون احليوانات 
التي تعيش في الطبقات األعمق أشد 

تأثرا بالتغيرات البسيطة.

]أساسيات[

حمض
في احمليط)٭٭(

يتألف احمليط من طبقات مستقرة 
نسبيا نشأت عن جمع فريد ما 

بني امللوحة ودرجة احلرارة )في 
اليمني(. يزود ضوء الشمس في 

 phytoplankton السطح العوالق النباتية
بالطاقة – حجر األساس في السلسلة 

الغذائية – وهذه بدورها تغذي في 
النهاية جميع احلياة البحرية مبا فيها 
مجذافيات األرجل التي تهاجر فيما بني 

الطبقات مغذية احليوانات املوجودة في املياه 
األعمق )الوسط، واليمني(. وعندما ترتفع نسبة 

ثاني أكسيد الكربون في اجلو تزداد حموضة املاء 
)الوسط، واليسار( – وهي ظاهرة جرت مالحظتها 

)أقصى اليسار(. وتدل التجارب على أن تلك احلموضة 
ستلحق الضرر باحلياة البحرية في مختلف األعماق.
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copepods، تهاج������ر كل ليل������ة، حت������ت جنح 

الظام، من الطبقة الوس������طى، وحتى أحيانا 
من طبقات أعمق، إلى السطح لتتغّذى باملائدة 
التي صنعتها أش������عة الش������مس في النهار. 
ويتتب������ع العديد من األس������ماك واحلباريات 
squids ه������ذه احل������ركات، في ح������ن تنتظر 

قاطنات األعماق هطول هذا الغذاء السخي 
عل������ى ش������كل بقايا غارق������ة. وعندم������ا تقوم 
املتعضيـــات organisms بالصعود والهبوط 
متر حتما خال طبقات مياه مختلفة األرقام 
الهدروجيني������ة. ولكن عندما تغير احلموضة 
هذا البروفيل م������ن ال�رقم الهدروجيني، فإن 

ذلك قد يؤذي املتعضيات.
عند س������وية احليوانات البحرية الفردية، 
ميكن أن جتبر زي������ادة احلموضة املخلوقات 
عل������ى صرف املزي������د من طاقته������ا لتصحيح 

واحلفاظ على توازن قيم ال�رقم الهدروجيني 
الداخلية، محولة الطاقة بعيدا عن السيرورات 

املهمة مثل النمو والتكاثر.
تس������تطيع حتى الزيادات البس������يطة في 
تركيز ثاني أكس������يد الكربون في ماء البحر 
أن تتس������بب في انتش������ار هذا الغاز بسرعة 
داخل أجس������ام احليوانات التي تتنفس في 
املاء. ويتفاعل ثاني أكسيد الكربون مبجرد 
دخوله مع املوائع الداخلية للجس������م منتجا 
أيون������ات الهدروج������ن الت������ي جتع������ل موائع 
اجلسم ونس������جه أكثر حموضة. وتستخدم 
األنواع ع������ددا متنوعا من اآللي������ات ملوازنة 
ال�رقم الهدروجيني ف������ي داخلها. وتتضمن 
ه������ذه اآللي������ات إنت������اج أيونات س������البة مثل 
البيكربونـــات)1( الت������ي متت������ص أو حتجز 
أيون������ات الهدروجن الزائ������دة، كما تتضمن 
ضخ األيونات إلى داخل اخلايا وخارجها 

bicarbonate )1(

تبني السجالت 
اجليولوجية أن 
تغيرات مماثلة في 
الرقم الهدروجيني 
حدثت في املاضي 
وأبادت جميع احلياة 
البحرية تقريبا.

–0.02–0.04–0.06

8.17.3 7.5 7.7 7.9

تصنيع احلمض
ميتص ماء البحر في منطقة السطح جزيئات ثاني أكسيد الكربون 

 (H2O) من الهواء. وعندئذ يتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع املاء (CO2)
مشكال حمض الكربونيك (H2CO3). يتفكك معظم هذا احلمض الضعيف 

معطيا أيونات هدروجن (+H) وأيونات بيكربونات (-HCO3). تتفكك 
بعض أيونات البيكربونات معطية املزيد من أيونات الهدروجني. 
وتؤدي زيادة أيونات الهدروجني إلى إنقاص الرقم الهدروجيني.

ثاني أكسيد 
كربون جوي

أكثر حمضية

:خط العرض

:خط العرض

30°N

30°N 40°N

40°N إلى هاواي إلى آالسكا

أكثر حمضية

دون تغيير
هبوط قيم الرقم الهدروجيني (2006-1991)

قيم الرقم الهدروجيني (2006)

1000 m

أيون كربونات 
(CO3-2)

أيون هدروجني 
(H+)

أيون بيكربونات 
(HCO3-)

أيون هدروجني 
(H+)

حمض كربوني 
(H2CO3)

ماء
(H2O)

ثاني أكسيد 
كربون منحل

+

 أيون هدروجني  =  حموضة =   رقم هدروجيني
40°N

30°N

ازدياد احلمضية مبرور الزمن
تدنت قيمة الـرقم الهدروجيني في 15 سنة 
فقط بنحو 6 في املئة في الطبقة السطحية 

من احمليط الهادئ )في األعلى( على خط ميتد 
من هاواي إلى آالسكا كما جرى قياسه أثناء 

حملة استكشافية قامت بها جامعة ساوث 
فلوريدا. يكون الـرقم الهدروجيني 

أعلى ما ميكن في السطح 
)في اليسار( ألن مختلف 

األيونات متتزج في 
ذلك املوقع، وينخفض 

كلما اجتهنا نحو 
األعماق حتى نصل 

إلى عمق 3000 متر، 
حيث يبقى الـرقم 

الهدروجيني فيما دون 
ذلك ثابتا تقريبا.
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والفراغ������ات بن اخللوي������ة، وكذلك تخفيض 
األي������ض بغي������ة امتص������اص ع������دد أقل من 
األيون������ات بانتظار جاء الفت������رة التي يكون 
فيه������ا تركي������ز أيونات الهدروج������ن مرتفعا. 
ولكن ال ميكن ألي من هذه اآلليات أن تعالج 
مس������ألة التناقص املس������تمر في قي������م ال�رقم 
الهدروجين������ي. وعندما يص������ارع كائن حي 
إلعادة التوازن حم������ض - قاعدة في داخله 
فعليه أن يضحي بالطاقة، ومن َثّم ميكن أن 
تصبح أيضا وظائف احلياة األساسية لديه، 
مث������ل اصطناع الپروتين������ات واحملافظة على 

جهاز مناعي قوي، معّرضة للخطر.
إن معظ������م األنواع متتل������ك، على األقل، 
بعض اجلزيئات الواقية buffer. فاألسماك 
وبعض األنواع النشيطة تقوم بتخزين هذه 
اجلزيئات للتخفيف من أثر انخفاض مؤقت 
ف������ي ال�رقم الهدروجيني ناجت من س������باحة 
طويلة مجهدة. ويش������به ذلك ما يحدث لدى 
العدائن أثناء جريهم فجأة بأقصى سرعة، 
فتنتق������ل عضاتهم إلى األيض الالهوائي 
anaerobic )ال يعتم������د عل������ى األكس������جن( 

ال������ذي يس������تخدم جزيئ������ات األدينوزيـــن 
الثالثي الفوســـفات ATP )جزيئات الوقود 

الرئيس������ية( بس������رعة أكبر مما ي������ؤدي إلى 
تراك������م أكب������ر أليونات الهدروج������ن. ولكن 
اليوجد سوى القليل جدا من األنواع التي 
تستطيع أن ُتراكم كمية كافية من اجلزيئات 
الواقية الس������تعمالها مدة طويلة من الزمن. 
فقد تس������تطيع األنواع عند حدوث تغيرات 
ال�رق������م الهدروجيني  تدريجية صغيرة في 
على امتداد عش������رات اآلالف من الس������نن 
أن تطور نظاما للت������اؤم كأن يحصل على 
فرصة تطفير mutation جيني ُتفضي إلى 
كمية أكبر م������ن اجلزيئ������ات الواقية؛ ولكن 
األن������واع عموما ال تس������تطيع أن تتاءم مع 
تغيرات حتدث خال مئات السنن أو أقل. 
لقد كان������ت التغّيرات املماثل������ة احملدثة في 

املختبر خال أيام أو أسابيع مميتة.
وجند في العصور اجليولوجية الغابرة 
الت������ي ارتف������ع فيه������ا تركيز ثاني أكس������يد 
الكربون، أن األن������واع التي كانت ال متتلك 
أجه������زة واقي������ة جيدة قد أخفق������ت كليا في 
التاؤم. وقد ي������ؤذي االنخفاُض في ال�رقم 
الهدروجيني على وجه اخلصوص األنواَع 
التي تعيش ف������ي أعماق البحار، ألن بيئتها 

THE STRUGGLE TO NEUTRALIZE )٭(

]آلية دفاع[

صراع من أجل 
احلياد)٭(

إن زيادة ثاني أكسيد الكربون 
فــــي مــــاء البحــــر تــــؤدي إلــــى 
إرســــال الكثيــــر مــــن أيونــــات 
داخــــل  إلــــى  الهدروجــــني 
أجســــام احليوانــــات، فتجعل 
نسجها أكثر حمضية. وميكن 
باتخــــاذ  األنــــواع  تقــــوم  أن 

إجراءات مختلفــــة ملقاومة ذلك. 
ولكــــن جميع احملاوالت تســــتنفد 

طاقــــة. فمثــــال ميكــــن أن حتــــاول 
اخلاليا ضخ األيونات الزائدة من 

الهدروجــــني خارج أجســــامها: تدفع 
الطاقــــة مــــن جــــزيء أدينوزي������ن ثاثي 

الفوس������فات ATP األيونــــات ضمــــن قناة 
وحيــــدة االجتاه في غشــــاء اخللية (a)، أو 

ُينتج اجلســــم املزيد مــــن اجلزيئات الواقية 
مثــــل البيكربونات (-HCO3) لتتحد مع أيونات 

.(b) الهدروجني وتتخلص منها

نظرا للعواقب 
احملتملة، يجب أن 

دَّ االنبعاثاُت  حَتُ
خالل القرن القادم 
انخفاضاِت الرقم 

الهدروجيني مبا ال 
يزيد على 0.1.

غشاء

خلية

أنبوب شعري

   HCO3- بيكربونات  H2CO3 حمض كربوني

أدينوزين ثالثي الفوسفات
ATP

أيونات
هدروجني

B

A

 مخلوقات معاقة
بينت التجارب املختبرية أن خصوبة 

ومنو احليوانات البحرية تعاني زيادة 
حموضة املياه. فبعد أن جرى تربية 

يرقات أفعويات األذناب ثمانية أيام 
في ماء رقمه الهدروجيني 8.1، وهي 

القيمة املصادفة في ماء البحار 
اليوم، أعطت يرقات ناضجة 

ومتناظرة )في اليسار واألعلى(، 
ولكن اليرقات التي ربيت في 
رقم هدروجيني يساوي 7.7 

كانت مشوهة )في اليسار 
واألسفل( ولم تصل أي منها 

إلى مرحلة النضج التام. وقد 
أعطت جميع بيوض احللزون 
التي جرى تلقيحها وتربيتها 
في رقم هدروجيني 
يعادل 8.05 أجنة 

مزودة بأصداف بعد 
18 يوما )في اليمني واألعلى(، أما 

في املياه ذات الـرقم الهدروجيني 
7.6 )في اليمني واألسفل( فكانت 

بعض البيوض فارغة، واألجنة لم ُتنم 
أصدافها بعد.
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POOR GROWTH AND REPRODUCTION )٭(
microatmosphere )1(

كبير جدا من املخلوقات.(

منو ضعيف وتكاثر هزيل)�( 
الزدياد  الداخلي������ة  التأثي������رات  تختل������ف 
حموضة احمليطات باخت������اف مراحل تطور 
احلياة. وتش������ير هيئة بحثية صغيرة ولكنها 

متنامية إلى العديد من املشكات احملتملة.
وبالفع������ل، فإن أول������ى مراحل احلياة – 
التخصيب )التلقيح( fertilization - ميكن 
أن تتأث������ر. فقد ق������ام العلماء ف������ي املختبر 
مبح������اكاة ظاهرة زي������ادة احلموضة بضخ 
املزيد من فقاعات غاز ثاني أكسيد الكربون 
ضمن خزانات حتوي ماء البحر. فتبن أن 
ما قاله <هيڤنهاند> في سيارة األجرة كان 
صحيح������ا. فق������د انخفضت حرك������ة نطاف 
قنفذ البحر األس������ترالي هليوســـيداريس 
 Heliocidaris erythrogramma إريتروگراّما
مبقدار 16 في املئة وتباطأت سرعة سباحته 
مبقدار 12 في املئة عندما خفض املجربون 
قيمة ال�رقم الهدروجين������ي مبقدار 0.4 )أي 
ضمن املجال املتنبأ به في عام 2100). أدى 
ذلك إلى انخفاض فرص جناح التخصيب 
مبقدار 25 في املئة. وميكن ملثل هذه النسبة 
من االنخف������اض إذا حدثت في الطبيعة أن 
تؤدي م������ع الزمن إلى تقليل ع������دد األفراد 
البالغن في املجتمعات بشكل خطير جدا. 
فم������ع أن أفراد قنافذ البح������ر تطلق ماين 
النط������اف والبي������وض إاّل أن ه������ذه النطاف 
التبق������ى م������دة طويلة صاحل������ة للتخصيب، 
فهي بحاجة إلى أن جتد البيوض وتلقحها 
خال بضع دقائ������ق. وهذا أمر قد يصعب 
على النط������اف املتثاقلة القي������ام به في بحر 
كثير االضط������راب، وهكذا فإن تلك النطاف 

لن تصل إلى غايتها أبدا.
وزيادة احلموضة في مياه البحار حُتبط 
أيض���ا املراح��������ل اليرقي����ة األولى م��ن حي���اة 
عدد كبير من األنواع. فق������د قام <S. دوپون> 

املس������تقرة جتعلها غير مجهزة للتاؤم مع 
التغي������رات. )ولذلك، فإن االس������تراتيجيات 
������ر املناخي بضخ  املقترح������ة ملكافحة التغيُّ
كميات كبي������رة من ثاني أكس������يد الكربون 
في أعماق البح������ار كانت مقلقة جدا، ألنها 
سوف تقضي على اس������تقرار مواطن عدد 

340
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تنبؤات بقيم الرقم الهدروجيني 
للمحيط وفق مناذج املناخ )في 
األعلى( بالتوازي مع قياسات 
جرت فيما بني  1989 و 2009 

في محطة تسجيل في جامعة 
هاواي في اجلزء الشمالي 

األوسط من احمليط الهادئ )في 
األسفل(. وتدل العالقة املتبادلة 
على أنه إذا استمر ثاني أكسيد 
الكربون اجلوي باالرتفاع، فإن 
الـرقم الهدروجيني سينخفض 

إلى حد كبير.

بنية داخلية خصوبة
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مناذج في مقابل القياسات في احمليط الهادئ

الرقم الهدروجيني للمحيط منمذجًا
ميكرو جو)1( من ثاني أكسيد الكربون 

ثاني أكسيد كربون اجلو منمذجًا

الرقم الهدروجيني للمحيط مقاسًا 

ميكرو جو من ثاني أكسـيد الكربون 
ثاني أكسيد كربون  اجلو مقاسًا

ثاني أكسيد كربون احمليط مقاسا

الرقم الهدروجيني

الرقم الهدروجيني

700

380
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]من جامعة كوتنبرگ[ بتعريض يرقات أفعوية 
األذناب – من أقارب جنوم البحر العادية – 
إلى رق������م هدروجيني ُخّفض مبقدار 0.2 إلى 
0.4 وحدة، فأبدى عدد كبير من األفراد منوا 

شاذا، ولم يستطع أكثر من 0.1 في املئة منها 
االس������تمرار على قيد احلي������اة مدة تزيد على 
ثمانية أيام. ووجد في دراسة أخرى أن عددا 
أقل من أجنة احللزون ليتّورينا أوبتوساتا 
Littorina obtusata جنح������ت ف������ي التفقي������س 

عندما ُعرضت إلى مياه ذات رقم هدروجيني 
أخفض، وأّما تلك التي فقست بالفعل فغدت 
تتحرك بوتيرة أقل وبسرعة أبطأ من املعتاد.

إّن تغيرا س����ريع���ا مق���داره م���ا ب����ن 0.2 
و 0.4 في ال�رقم الهدروجيني أشد وقعا مما 
تتعرض له األفراد املوجودة في البحار، حيث 
ميكن لبعض األنواع أن تتاءم مع التغيرات 
التدريجية. ولكن بالنسبة إلى البعض اآلخر، 
فإن تغيرا بس������يطا في احلموضة يكون وقعه 
عليها صعبا وس������ريعا. ويعتق������د العلماء أن 
زيادة حموضة مياه احمليطات هي الس������بب 
في النفوق احلديث العهد ليرقات احملار على 
امتداد ش������واطئ أوريگون على سبيل املثال، 
مما دفع ببعض مربي احملار إلى اإلس������راع 
في إيجاد ما يكفي م������ن الصغار حتى ُيتاح 

لهم االستمرار في العمل. 
وتعان������ي احليوانات البالغ������ة كما تعاني 
الصغ������ار، وبخاص������ة عندم������ا يتعل������ق األمر 
بالنمو. فقد ذكرنا أن قنافذ البحر واحللزون 
تصبح بطيئة احلركة، إال أن املشكلة الكبيرة 
هي في كونها تصبح بطيئ������ة النمو. لقد بّن 
الباحث������ون في جامع������ة كيوتو ف������ي اليابان 
في ع������ام 2005 أن تركيزا من ثاني أكس������يد 
الكربون قدره 200 جزء في املليون أعلى من 
القيمة املقيسة اليوم، ُضخَّ في ماء البحر ملدة 
ستة أش������هر، أدى إلى إنقاص معدالت النمو 
لقنافذ البحر من النوعن هيميســـنتروتس 
 Hemicentrotus pulcherrimus پولشيّرمياس
 Echinometra mathaei وإيكينومترا ماتيـــي
وملتعددي األرج������ل ســـترومبوس لوبوانو 

Strombus lubuanu. إن التركي������ز الزائد 200 

جزء في املليون يتوافق مع القيمة التي ُيتنبأ 
بالوصول إليها بعد أربعة أو خمس������ة عقود 
من الزم������ن. كم������ا أن النمو البط������يء يجعل 
األف������راد صغيرة القد مدة أط������ول من الزمن 
مما يزيد من تعرضها للمفترس������ات ومن ثم 

احتمال إضعاف تكاثرها.
وجتع������ل احلموضة الزائ������دة ملياه البحر 
امتص������اص بعض أن������واع العوال������ق النباتية 
للحديد صعب������ا، وهو أحد العناصر الغذائية 
امليكروي������ة الضروري������ة لنموه������ا. وق������د بّن 
الباحثون في جامعة برينس������تون أن نقصانا 
ق������دره 0.3 في ال�رق������م الهدروجيني ميكنه أن 
يخفض قدرة العوالق النباتية على امتصاص 
احلديد مبقدار 10 إلى 20 في املئة. وإضافة 
إلى ك������ون العوالق النباتي������ة إحدى احللقات 
املهمة في سلس������لة الغذاء، فهي تنتج كميات 

هائلة من األكسجن الذي نتنفسه.
ووج������د ف������ي جت������ارب أخ������رى، أّن النوع 
 Amphiura filiformis أمفيـــورا فيليفورميس
من مجموع������ة أفعوي������ة األذناب الس������اكنات 
الرواس������ب ينّم������ي أذرعه إلى مع������دالت أكبر 
عندم������ا ينخفض ال�رق������م الهدروجيني، ولكن 
يفقد مقدارا كبيرا م������ن كتلته العضلية. ومن 
املعلوم أن هذه الكائنات حتتاج إلى عضات 
قوية لكي تتغ������ذى وتبني جحورها وتفلت من 
املفترسات املتربصة بها. ويستطيع انخفاض 
ف������ي ال�رقم الهدروجيني قدره 0.3 إلى 0.5 أن 
يوقف اس������تجابة اجلهاز املناعي لبلح البحر 
األزرق الع������ادي خال ش������هر واحد. وميكن 
أن ُيسّبب انخفاض العزمية والنمو والوظيفة 
املناعية أو التكاثر انخفاضا طويل األمد في 
عدد أفراده - وهذه أخبار سيئة للمفترسات 
وألنواع عديدة أخرى )مبن فيها البشر( التي 
تعتم������د عليها في الغذاء وحت������ى في املوطن. 
فعلى سبيل املثال، يساعد رعي قنافذ البحر 
على احلفاظ على األرصفة املرجانية والغابات 
البحرية بصح������ة وعافية، وكذل������ك فإن مزج 

FUTURE DATA )٭(

بيانات مستقبلية)٭(
وِضعت محسات الرقم الهدروجيني 
وثاني أكسيد الكربون على عوامات 

في احمليط الهادئ في الشهر 
2009/12 من قبل معهد سكريپس 

لدراسة احمليطات، وهي توفر 
البيانات للمشاريع البحثية احلالية 
في املنظومات البيئية بكاليفورنيا. 
واملعلومات احملصلة تساعد على 

حتسن التنبؤات اخلاصة باجتاهات 
زيادة حموضة البحار.



85 (2010) 10/9

الرواس������ب الذي تقوم ب������ه أفعويات األذناب، 
أمر ضروري جلعل هذه الرواس������ب صاحلة 

لسكن عدد كبير من األنواع األخرى. 
وقد يعني مجرد زيادة حموضة احمليطات 
والبح������ار النهاي������ة لبع������ض املخلوق������ات. إذ 
عندما عرضت عين������ة من مجذافيات األرجل 

املنتشرة على سواحل كاليفورنيا تنتمي إلى 
 Paraeuchaeta النوع پارايوكيتـــا إلونگاتـــا
elongata، إل������ى ماء رقم������ه الهدروجيني أقل 

مبقدار 0.2 وحدة م������ن الطبيعي، نفق نصف 
تل������ك املخلوقات في غضون أس������بوع واحد. 
وتعتم������د الكثير من األس������ماك التي نفضلها 
ف������ي األكل، مثل س������مك الطون والس������لمون 
والقاروس املخط������ط على وفرة أنواع محددة 
من مجذافيات األرجل لتغذية الفرائس التي 

تتغّذى بها هذه األسماك.
وتبدي أنواع متعددة من األس������ماك، مثل 
 Anarhichas ماينـــور  أنارهيـــكاس  الن������وع 
minor )الس������مك الذئبي املرقط(، قدرة مذهلة 

على التحمل في املختبر، ألنها حتتفظ مبقدار 
كبير نس������بيا من امل������واد الواقية وتخزن كمية 
زائدة من األكسجن في نسجها، وهو مائم 
لاس������تعمال ألن أيون������ات الهدروجن تتدّخل 
مع قدرة الدم على امتصاص األكسجن من 
املاء. ولكن األسماك مهما بلغت قدرتها على 
التاؤم قد تعاني تض������اؤل مصادر غذائها. 
وتوجد بعض األنواع غيرمؤهلة لهذه الدرجة. 
فاحلّباريات الش������ديدة النش������اط مثا، ليس 
لديها مخزونات من األكسجن، فهي تستخدم 
جميع ما لديه������ا دائما. ولذلك، فإن انخفاض 
األكس������جن في دمها سيحد من قدرتها على 
الصي������د وجتنب املفترس������ات وإيجاد اإلناث. 
وف������ي حالة احلبار إيلكس إيلسيبروســـاس 
Illex illecebrosus ذي األهمي������ة التجارية فإن 

انخفاضا في ال�رق������م الهدروجيني قدره فقط 
0.15 ميكن أن ُيسّبب له أذية كبيرة.

إن الدالل������ة الت������ي تبع������ث بها الدراس������ات 
املختبرية وكذلك الس������جل اجليولوجي هي أن 
زيادة حموضة البحار جتب������ر احليوانات على 
الدخول ف������ي صراع مرير، تتع������رض له حاليا 
بس������بب ما يحّرضه اإلنس������ان م������ن أذّيات مثل 
احترار املياه والتلوث وصيد األسماك اجلائر.

THE NEW LSD )٭(
lost smell disorder )1(

]ارتباك حسي[
اضطراب فقدان الشم LSD اجلديد)٭(

تتدخل مياه البحار احلمضية باستمرار في الكيمياء الداخلية ألجسام عدد كبير من األنواع. 
وقد توصل الباحثون إلى أن زيادة حموضة البحار تؤثر في ُبقيا األنواع بالعديد من الطرائق 

غير العادية األخرى.
فمثا، يس������تخدم عدد كبير من األنواع البحرية استش������عارا شميا بارعا في سعيه إلى 
 clownfish احلصول على املأكل والتزاوج واملأوى املناسب. وتفّرق بعض أنواع السمك املهرج
ب������ن الروائح املنفرة واألخ������رى اجلاذبة لتقرر امل������كان )رصيف مرجاني أو شـــقائق البحر 
anemone sea( الذي ستس������تقر فيه بقي������ة أيامها. وقد بينت الدراس������ات املختبرية أن يرقات 

الس������مك امله������رج التي ربيت في مياه بحري������ة تتراوح قيم أرقامه������ا الهدروجينة ما بن 0.2 و 
0.4، أي أقل من معدل حموضة البحار في الوقت احلاضر، تس������بح باجتاه االستش������عارات 

السالبة وال تستجيب لاستشعارات املوجبة. ولدى فحصها، بدت أعضاؤها األنفية طبيعية، 
ولذلك يعتقد العلماء أن زيادة احلموضة قد تكون عطلت الطريقة التي تس������ير فيها اإلشارات 
الكيميائية ضمن اجلهاز العصبي. وهذا نوع جديد من اضطراب فقدان الشم (LSD))1(. إننا 
بحاجة إلى املزيد من الدراس������ات لنعرف كيف يؤثر اضطراب فقدان الش������م في املجتمعات 

السمكية في جميع أنحاء العالم.
وكذل������ك تزي������د أيضا التآث������رات املعقدة بن اجلزيئ������ات في ماء البح������ر واملوجهة بال�رقم 
الهدروجيني، القدَرة على سماع األصوات أو تنقصها. فقد تؤدي زيادة حموضة مياه البحر 
إل������ى زيادة حجم الصوت. ومن املعروف أن انخفاض������ا إضافيا في قيمة ال�رقم الهدروجيني 
مبق������دار 0.3 وح������دة )كما هو متوق������ع أن يكون في عام 2100(، س������يجعل الصوت في البحار 
أعل������ى بنحو 40 في املئة. ومع أن عدم وجود دراس������ات تربط زيادة الضجة املتأتية عن زيادة 
احلموض������ة بتغير فرص بقيا احليوانات البحرية، ولكن ما جرى التوصل إليه يحتم رفع راية 
اإلن������ذار، ألن حياة احليوانات البحرية الطبيعية، وبخاصة الثدييات البحرية، تعتمد كليا على 

الصوت في تنقلها وتواصلها وصيدها وزواجها.

السمك املهرج
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تالؤم حمضي؟)٭(
تدوم التجارب املختبرية من أس������ابيع إلى 
أشهر، في حن يحدث التغير املناخي خال 
عق������ود أو ق������رون. ولذلك قد تس������تطيع بعض 
األنواع التاؤم وبخاصة عندما تكون دورتها 
التكاثرية قصيرة. فكل مرة يتكاثر فيها حيوان 
م������ا ميكن أن يؤّدي ذلك إل������ى حدوث طفرات 
جينية في الساالت الناشئة قد تساعد اجليل 
الناش������ىء على التاؤم مع الظروف اجلديدة. 
إن فترة التس������عن س������نة - وهو الزمن املتنبأ 
به لكي ينخفض ال�رق������م الهدروجيني مبقدار 
0.3 إلى 0.5 وح������دة - هي فترة قصيرة جدا 

لكي يحص������ل فيها تاؤم جيني لألنواع التي 
تتكاثر مبعدالت بطيئة نسبيا، والتي هي حاليا 
مجهدة بس������بب االنخفاض احلالي في ال�رقم 
الهدروجيني البالغ نحو 30 في املئة. ويحدث 
انقراض األن������واع غالبا بس������بب االنخفاض 
البطيء على مدى قرون أو أكثر، فاالنخفاض 
في عدد األفراد مقداره 1 في املئة فقط في كل 
جيل ميك������ن أن يؤدي إلى االنقراض في مدة 

ال تزيد على قرن.
ويج������ب التنب������ه إلى أّن انخف������اض ال�رقم 
الهدروجين������ي املاحظ حتى اآلن واملس������ار 
املتنبأ ب������ه في ظروف اجتاه������ات االنبعاثات 
احلالية، هو أس������رع مبئة مرة من أي تغيرات 
حدثت في األلفيات السابقة من السنن. وإن 
ترك مس������تويات ثاني أكس������يد الكربون دون 
رقابة س������يؤدي إلى بحاٍر مختلفة جدا، بحاٍر 

لم تختبرها األنواع احلديثة على اإلطاق.
ومما يزيد من احتمال عدم حدوث التاؤم 
ه������و التآث������ر بن تأثي������رات زي������ادة احلموضة 
والصراعات األخرى التي تواجهها الكائنات 
احلية. فمثا، ميكن أن تضّيق زيادة س������ويات 
ثاني أكسيد الكربون مجال درجات احلرارة 
التي ميكن فيها للفرد البقاء على قيد احلياة. 
ونحن نش������هد اليوم مثل ه������ذه التقييدات في 
حالة املرجان وبعض الطحالب التي أصبحت 
مجَهدة حراريا في درجات حرارة أخفض من 

العادي������ة إذا ما عرضت إلى نس������بة أعلى من 
ثاني أكسيد الكربون.

خيارات للمستقبل)٭٭(
لقد دأب العلماء باستمرار على االستهانة 
مبعدالت التغير املناخي بدءا من ذوبان جليد 
املنطقة القطبية الشمالية إلى ارتفاع مستويات 
البحار. ويوصي اخلبراء بشدة بوضع حدود 
لتركيز ثاني أكس������يد الكربون في اجلو ملنع 
الوصول إلى مس������تويات خطرة من االحترار 
العاملي. ولكن حتديد هذه األهداف يجب أن 
يترافق مع األخذ باحلس������بان مسألة ازدياد 
حموض������ة البح������ار. وميكن أن ت������ؤدي زيادة 
احلموض������ة الفّعالة إلى إع������ادة هيكلة كاملة 
ملنظوم������ة البيئة البحرية، ويتبع ذلك تدفق من 
التأثيرات في السلس������لة الغذائية. فيمكن أن 
جند بعض األنواع وق������د ازدهرت على غذاء 
مؤلف م������ن تركيبة جديدة م������ن العوالق، في 
حن تعاني أنواع أخرى قلة الغذاء؛ ولكن ال 
علم لنا ما إذا كان������ت األنواع التي كثيرا ما 
نعتمد عليها )أو التي نحبها أكثر( س������تكون 
الرابحة. وقد ُتلِح������ق التغيرات األذى أيضا 
بالسياحة وتقضي على املصادر الصيدالنية 

والطبية احليوية الكامنة.
 وكذلك ُتغير زيادة حموضة البحار قواعد 
دورة الكرب������ون لألرض بكاملها. فصحيح أن 
البحار متتص حاليا كميات كبيرة من انبعاثات 
البش������ر، ولكن معدالت االمتص������اص تتباطأ 
عندما يزداد تركيز ثاني أكس������يد الكربون في 
ماء البحر فيرجع عائدا إلى س������طحه ويتراكم 
)ثاني أكس������يد الكربون( عن������ده؛ ونتيجة لذلك 
يرتفع تركيزه في اجلو بوتيرة أس������رع مؤديا 

إلى تسريع التغيرات املناخية العاملية.
وت�ُبّرر مثل هذه النتائج املساعي التي تهدف 
إلى حتديد مقدار انخفاض ال�رقم الهدروجيني 
مبا ال يزيد على 0.1 في غضون القرن التالي. 
ويتزايد االعتقاد أن تخفيض تركيز ثاني أكسيد 

ACID ADAPTATION? )٭(
OPTIONS FOR THE FUTURE )٭٭(

<َمرح هاردت>، أّسست ما يسمى 

أوشن لينك OceanInk وهي عاملة وباحثة 
وكاتبة ومستشارة في بيك آيلند وهي 

أكبر جزيرة في هاواي. وأصبحت 
بالتدرب عاملة بيئية مختصة باألرصفة 

املرجانية. وهي زميلة سابقة في مؤسسة 
بلو أوشن Blue Ocean في ميناء گولد 

سبرينگ بنيويورك. تعمل <هاردت> على 
حل عدد متنوع من القضايا من الصيد 

العاملي اجلائر إلى احلفاظ على املياه 
العذبة. <َكارل سافينا>، هو الرئيس 
املؤسس ملعهد بلو أوشن وهو أستاذ 

مساعد في جامعة ستوني بروك وزميل 
في ماك آرثر، وهو أيضا مؤلف كتاب 

 Song for the Blue Ocean : Encounters
 along the World’s Coasts and beneath

 Eye of the Albatross: :وكتاب ،the Seas
Visions of Hope and Survival. وقريبا في 
 The :هذا العام سيصدر <سافينا> كتابه

 View from Lazy Point: A Natural Year in
an Unnatural World.

املؤلفان

Carl Safina Marah J. Hardt
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الكربون في اجلو إلى مس������توى 350 جزءا في 
املليون يبدو هدفا عقانيا. فجعل هذا التركيز 
مستقرا عند 450 جزءا في املليون بحلول عام 
2100، كم������ا يقترح البعض، قد يس������اعد على 

خفض الرق������م الهدروجيني اإلضافي إلى 0.1. 
ولك������ن وحتى تلك القيمة، ميكن أن تقضي على 
األرصفة املرجانية وجتعل من املستحيل على 
بعض احليوانات بناء أصدافها، وبخاصة في 
احمليط اجلنوب������ي الذي يحيط بالقارة املتجمدة 
اجلنوبية. وس������يقوم احمليط اجلنوبي، بس������بب 
درجات حرارة مياهه املنخفضة وأمناط دورانه 
الفري������دة، بإذاب������ة األصداف والبن������ى الهيكلية 
أسرع من أي محيط آخر. إن منع حدوث زيادة 
أخ������رى في قيمة احلموضة أس������هل بكثير من 
عكس التغيرات بع������د حدوثها، ألن املنظومات 
الواقية الطبيعية حتتاج مئات إلى آالف السنن 
كي تتمكن من إع������ادة ال�رقم الهدروجيني إلى 

مستويات ما قبل املرحلة الصناعية.
م������اذا ميكن فعله؟ بداي������ة يجب على إدارة 
<أوباما> أن تسن سياسة بحرية وطنية – هي 

األولى من نوعها في الواليات املتحدة – ألنها 
س������تكون وحدها القادرة على تنسيق اجلهود 
املؤثرة والتي من ش������أنها مواجهة التهديدات 
املتع������ددة. ويجب أن تتقدم وكالة حماية البيئة 
ثا  في مسألة احتساب ثاني أكسيد الكربون ملوِّ
 the Clean Water وفق قانون املياه النظيفـــة
Act، معطية الواليات س������لطة فرض قيود على 

حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسوف 
يس������مح إنش������اء احملميات البحري������ة لألنواع 
بالتعافي من االستغال اجلائر، فتوفر األعداد 
الكبيرة منها ملجتمعاتها ومستودعاتها اجلينية 
املرونة الازمة لاستجابة للتغيرات املناخية. 
وكذلك قد يسهم في املساعدة على ذلك، ضبط 
ح������دود الصيد بحيث تتواف������ق مع التوصيات 
العلمية ولي������س مع الرغبات السياس������ية. إن 
التوقيع على معاه������دة األمم املتحدة اخلاصة 
بقان������ون البحار الذي أهملته الواليات املتحدة 
عقودا من الزمن س������يمّكن األمة من الوصول 

إلى مركز القيادة في الزعامة البحرية. 

ونحت������اج أيضا إلى املزيد من الدراس������ات 
العلمي������ة. فتوفير املال الازم لدعم النش������اطات 
البحثية والتي يضطلع بها املش������روع األوروبي 
حول زيادة حموض������ة البحار، ولتطبيق القانون 
الفدرالي املتعلق مبراقبة زيادة حموضة البحار 
وإجراء األبحاث فيها، يوس������ع فهمنا لتأثيرات 
زي������ادة احلموضة. وفي الوقت ذاته، نحتاج إلى 
شبكة مراقبة على نطاق واسع جدا لتحري أي 
تغير يحدث في قيم احلموضة. لقد وضع فريق 
دولي بقيادة <R. فيلي> ]من مختبر البيئة البحرية 
للمحيط الهادئ في سياتل[ و<J .V. فابري> ]من 
جامعة كاليفورنيا احلكومية في سان ماركوس[ 
مخطط������ا لدم������ج مراقب������ات زي������ادة احلموضة 
ف������ي برامج تعق������ب بحرية مثل برنامج أوشـــني 
سايتس OceanSITES، ويجب أن يكون متبوعا 
بالتوصيات في أقرب فرصة ممكنة. يضاف إلى 
ذلك أن تركيز اجلهود للجمع بن البيانات احلقلية 
والتجارب املختبرية، كما في مش������روع املنظومة 
البيئي������ة احلالية لكاليفورنيا املتضمن وس������ائل 
أن  البيوجيوكيميائية)1(، س������يؤكد  االنضباط 

جتارب العلماء حتاكي ظروف الواقع.
وف������ي النهاية، فإن حل مش������كلة حموضة 
البح������ار يقع في إطار اقتص������اد طاقة جديد. 
فالوالي������ات املتح������دة الي������وم، وف������ي ضوء ما 
يحدث من انفجارات مميتة في مناجم الفحم 
احلج������ري وأماكن التنقيب ع������ن النفط والغاز 
في عرض البحر والتلوث النفطي الكارثي في 
خليج املكسيك، جتد نفسها أكثر من أي وقت 
مضى، بحاجة إلى صياغة استراتيجية طاقة 
أكثر أمانا لكوكب األرض. وإن تخفيضا كبيرا 
فقط في استعمال الوقود األحفوري يستطيع 
منع االنبعاثات اإلضافية من غاز ثاني أكسيد 
الكربون من تلويث البحار. وخطة واضحة في 
هذا الس������بيل هي االنتقال من مصادر الطاقة 
احملدودة اخلطيرة إلى مصادر الطاقة املتجددة 
النظيفة، توفر لألمم مسارا أكثر أمانا. وتوفر 
لكوك������ب األرض، وبخاصة بح������اره، الفرصة 

لينعم مبستقبل صحي مزدهر.              <

مراجع لالستزادة

Scientific American, August 2010 Biogeochemical )1(
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يجيب عن هذا السؤال <A. كاشلينسكي>)1(
الذي طرحه <A. كيني>:

تقّدم فيزياء النسبية العامة  التي اكتشفها <A. آينشتاين> في 
مطلع القرن العشرين وصفا لتطّور الكون. ووفقا لهذه النظرية، 
فإن املكان والزمان ليس������ا كائن������ني منفصلني بل هما ملتحمان 
)2( رباعي  معا ضمن مّتصل واحد، ليتمّثَل الكون كشبكِة زمكاٍنٍ
البعد. ومن هذا املنظور، ال يضع التمّدُد واالّتس������اُع الكوَن في 

منطقة جدي������دة إضافية، بل 
إن ش������بكَة الزمكان نفَس������ها 

تأخذ في التمّدد.
إن مفهوم������ي الزم������ان 
واملكان ف������ي فيزياء نيوتن 
الس������ابقة للنس������بية )وهي 
الفيزياء التي تصف حركة 
النجوم وفقا للقوانني التي 
اكتش������فها نيوت������ن( هم������ا 
مفهوم������ان مطلقان، حيث 
يؤدي الزمن دور وس������يٍط، 

ال غير، في مع������ادالت احلركة، أّما الثقالة gravity فُينظر 
إليها كقوٍة جتاذبية بني األجس������ام الت������ي لها كتلة، ولكن 

ماهيتها تبقى سرا. 
تختلف فيزياء النس������بية العامة ف������ي مفهومها جذريا عن 
ذلك، حتى ولو قادت معادالت احلركة فيها إلى معادالت نيوتن 
ف������ي أوضاع عملية كثيرة. تتحّدد خصائص ش������بكة الزمكان 
متام������ا )عبر الثقال������ة( من خالل طبيعة األجس������ام التي تقطن 
ب( متصل الزمكان،  هذه الشبكة. وتسّبب الثقالة انحناء )حتدُّ
وتبعا لذلك توصف النسبية العامة التآثرات التثاقلية)3( بأنها 
مظهٌر لهذا االنحناء. وتس������قط األجس������ام بتأثي������ر الثقالة من 

املناطق األقل انحناًء إلى املناطق األكثر انحناًء.
ووفقا لنظرية آينش������تاين ف������ي النس������بية العامة، ال ميكن 
للزمكان احلاوي على مادة البقاَء ساكنا، وعليه إّما أن يتوّسع 
أو أن ينكمش. وهكذا ال تتحّرك  املجّرات مبتعدًة عن بعضها 
بعض������ا باملعنى احلرف������ي للكلمة، بل إنها موج������ودة ومرتبطة 
بش������بكٍة ثابتٍة لنس������يج بنية الزمكان اآلخذ باالتّساع والتمّدد، 
مّما يعطي االنطباع بأنها تتح������ّرك بعيدا عن بعضها بعضا. 
وللتشبيه، تخّيْل أنك قمَت بوضِع نقاٍط على سطح كرة بالون، 

ثّم أخْذَت في نفخ هذا البالون؛ س������تزداد املسافة الفاصلة بني 
النق������اط – التي متاثل حاَل املج������ّرات- وهكذا لو كنت تعيش 
فوق إحدى هذه النقاط ألحسس������ت بأن النقاط األخرى تبتعد 
عنك. وفي احلقيقة، تبقى النقاط في مواقعها نفس������ها بالنسبة 
إلى اإلحداثيتني االثنتني )خطي الطول والعرض( على س������طح 

البالون، وما يتمّدد فعال هو نسيج بنية البالون.
وضمن إطار النس������بية العامة في أربعة أبعاد فقط، ليس ثمة 
إجابة عن السؤال املطروح، ألنها تقتضي وجوَد إحداثية إضافية 
خ������ارج الزمكان. ومبا أن الزمكان مرتبٌط باملادة فال وجود ملا هو 

خارج سطح البالون – فما هو متوفر هو الزمكان كله ال غير. <

ِلَم تقع الشمس في وسط
املنظومة الشمسية؟)٭٭( 

يجـيـب عن هذا السؤال <A .M. جورا>)4(
الذي طرحه   <A. سومرز>.

ينّص أفضل منوذج لتاريخ منظومتنا الشمس������ية على أن 
م من الغبار محيط بالش������مس،  الكواكب تكونت في قرص ُمَدوِّ

مخلفا مجموعة من األجسام تقع الشمس في مركزها.
ووفقا لهذا النموذج، تكّونت املنظومة الشمسية من انهيار 
ومت������دد غيمة بينجمية. وقد يكون قي������اس القطر األوليِّ للغيمة 
س������نة ضوئية - وهذا أكبر من قطر الش������مس بعشرة ماليني 
 gravity مرة. وخالل تقلص الغيمة وتبرده������ا، تغلبت ثقالتها
على أي قوى تعمل على وصول املنظومة إلى االستقرار، وهذا 

أدى إلى حدوث مزيد من التقلص الشديد.
وقبل هذا االنهيار، رمبا كانت الغيمة األصلية ابتدأت بكتلة 
ثابتة، ودوران عش������وائي طفيف ح������ول محور مركزي ما، وقد 
س������اعد معظم كتلة الغيمة على تكوين الشمس، ولكن بعضها 
متدد وظلَّ على ش������كل قرص يحيط بالنجم، الذي تولَّد حديثا. 
وتشير األرصاد، التي ُأجريت لبقاع أخرى من املجرة، إلى أن 
الشيء األكثر احتماال هو أن يكون هذا القرص قد َولََّد األرض 
والكواكب األخرى، وتركها تدور في مدارات تقع الشمس في 
مركز كل منها.                                                 <

اسألوا أهل اخلبرة

WHERE IS THE UNIVERSE EXPANDING TO? )�(
WHy IS THE SUN IN THE mIDDlE Of THE SOlAR SySTEm? )��(

التابع  والفلك  للطيران  كودارد  مركز  من  فلكي  فيزيائي   Alexander Kashlinsky  )1(
للوكالة ناسا.

)space-time )2 زمكان وهذه نحت من زمان-مكان.
gravitational )3(

)A. Sommers )4 أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة كاليفورنيا في لوس أجنلس.
                                                                                                                       )التحرير(

إلى أين يّتسع الكون ويتمّدد؟)�(
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خ������ال عدة عق������ود من الزمن، نوقش������ت 
بحدة مس������ألة الت������زاوج أو احلرب بني أفراد 
اإلنس������ان احلدي������ث )أف������راد الن������وع هومو 
ساپيانس Homo sapiens( وأسافنا )أفراد 
اإلنس���ان املنتص���ب Homo erectus(. وف������ي 
الوق������ت احلاض������ر، يعتقد معظ��������م الباحث�ني 
ال��ذين يح�اول��������ون ق���راءة ما قب�������ل الت��اريخ 
في »جينوماتن���ا« genomes، أّننا ال نتضّمن 
أي أثر عن م�اض�ي نوعن���ا البش�������ري وأّنن��ا 
جميعن������ا منح�����درون م���������ن مجموع���ة كانت 
ق��������د ترك��ت إفريقي��ا خال ال��000 100 س������نة 
املاضية وحلت محل أفراد آخرين من البشر، 
مثل أفراد اإلنسان النياندرتالي، من دون أي 

تزاوج فيما بينها.
ومع ذلك، يش������عر أولئك الذين يؤيدون 
النظ������رة األخ�رى أن القض��ية تس���������ير في 
اجت���اهه������م. يق���������ول <M. كوك������س> ]م������ن 
جامعة أريزونا[: »األشياء التي برزت على 
الس������طح ال تتوافق مع النم������وذج« املتمّثل 
بهجرة حديث������ة واحدة م������ن إفريقيا. فهو 
يعتقد م������ع زمائه أّنه قد َوَجد اإلش������ارة 
األكثر وضوح������ا حتى اآلن عل������ى تزاوج 
أفراد اإلنس������ان احلديث بأفراد اإلنسان 
املنتصب. وهذا األخير هو نوع من البشر 
نش������أ قبل مليوني سنة ويحتل، كما يعتقد 
الكثير من العلماء، مكانا في السالة التي 

تقود إلى أفراد اإلنسان احلديث.
ترتكز قضية س������يادة اإلفريقيني بصورة 
 Y )رئيسية على دراس������ات الصبغي )الكروموسوم
التي   ،the mitochondrion املتق����درة  وعل������ى 
ه������ي بنية مولدة للطاقة ضمن اخللية ومتتلك 
»جينوم������ا« صغيرا خاصا به������ا مترره إلى 
النس������ل األنثوي. وترجع جميع االختافات 

احلديثة في هذه التتابعات إلى إفريقيا وُتري 
أسافا مش������تركة حديثة نسبيا. )يدّعم هذه 
الفك������رة أيضا غياب مس������تحاثات )أحافير( 

هجينة واضحة(.
ولك������ن، كم������ا يذك������ر <كوك������س>، هناك 
الكثير م������ن األمكنة األخ������رى التي تختفي 
فيه������ا جين����ات genes أقربائن������ا. وخ������ال  
دراس������ة جينات جماعات حديثة من البشر، 
عث������ر <كوكس> مع زمائ������ه على منطقة من 
الصبغي X تسمى املنطقة  RRM2P4 ُتظهر 
فروقا كبي������رة بني الناس في أمكنة مختلفة، 
وهذا دليل على انش������قاق )انقسام( جيني 
ق������دمي. ولتحديد منش������أ اجلينات سلس������ل 
الباحثون نحو 250 فردا، نصف عددهم من 
إفريقيا والباقي من الصني وآسيا الوسطى 
وشعب الباسك من جنوب غرب أوروبا ومن 

جزر احمليط الهادئ.
ولدى ترجمة االختافات في ساسل 
اجلين������ات إلى تاريخ تش������عبها، اس������تنتج 
أّن األش������كال املتنّوعة ملناطق  الباحث������ون 
RRM2P4 األخي������رة ترج������ع إل������ى س������لف 
مشترك قبل نحو مليوني سنة �� أي الزمن 
الذي هاجر عنده اإلنس������ان املنتصب من 
إفريقي������ا إل������ى آس������يا. ويبدو أّن الش������كل 
املختلف األقدم قد نشأ في آسيا حيث هو 

موجود اآلن حصرا تقريبا.
ويعتقد <كوكس> أّن توحيد )ضم( أصول 
األزمنة القدمية الكبيرة مع األصول اآلسيوية 
جدير باالهتمام؛ إذ توحي املس������تحاثات أّن 
اإلنس������ان املنتص������ب  ميكن أن يك���������ون ق����د 
ع��اش في آس���������يا حتى قب���ل 000 30 س��������نة 
وع�اصر أف�راد اإلنس�ان احلديث مدة 000 15 
س������نة. ويقول <كوكس> : »هذا اجلني يكون 

متحاّبون، ال متقاتلون؟)٭(
.Homo erectus تشير أدلة جينية حديثة إلى تزاوج أفراد اإلنسان احلديث بأفراد اإلنسان املنتصب

منذ مدة طويلة، يتناقش الباحثون 
في نظريتني عامتني عن أصل 

اإلنسان احلديث �� حول ما إذا ترك 
أسافنا إفريقيا في موجة هجرة 

واحدة قبل 000 100 سنة، أم ما إذا 
نشأنا عن موجات هجرات متعّددة 

من إفريقيا تزاوج أفرادها فيما 
بينهم. والشيء الوحيد املتفق عليه 
هو أن قراءة تاريخنا من جيناتنا 
مليء بالسقطات. لقد أصبح من 

السهل احلصول على قدر كبير من 
البيانات، غير أّن اختيار التسلسل 

الذي تستعمله، والعينة التي تأخذها 
وكيفية تعّرف اجلينات الناجتة 

من االنتقاء الطبيعي)1( ومعيقات 
الهجرة واملجتمعات السكانية، هي 
أمور عسيرة جدا. وحتى التحاليل 
البسيطة نسبيا تتضّمن فرضيات 
وتوقعات مدروسة وميكن أن تأخذ 

اآلالف من ساعات العمل على 
احلاسوب.

أخبار علمية

اكتشاف األسالف
في جيناتنا)٭٭(

LOVERS, NOT FIGHTERS )٭(
Finding Ancestors in Our Genes )٭٭(

)natural selection )1 أو االصطفاء 
الطبيعي.
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archaeogenetics )1(

أينما  متام������ا  ش������يوعا  األكثر 
توجد مس������تحاثات اإلنس������ان 
املنتص������ب.« وق������د ُوصف هذا 
االكتش������اف في عدد الش������هر 
األول م������ن عام 2008 من مجلة 
Genetics. وقد استخدم الفريق 
أيضا تقنيات إحصائية جديدة 
ليبنّي أّن اجلني، وبثقة إحصائية 
عالية، قد نشأ في آسيا ثم في 
إّن احتمال  إفريقيا. وأضاف: 
ت������زاوج  اإلنس������ان املنتص������ب 
بأفراد اإلنس������ان احلديث  هو 
للغاي������ة؛ وذلك  احتم������ال مثير 
ألّن معظ������م الباحث������ني يفكرون 
في عدم وج������ود أي دليل على 
تب������ادل موادن������ا اجليني������ة مع 
اإلنسان  )أفراد  النياندرتاليني 
النياندرتال������ي( الذين هم أقرب 

أقربائنا.
الح������ظ باحث������ون آخ������رون أّن الكثير من 
العوامل ميكن أن ُتدث انقس������امات جينية 
عميق������ة بني املجموعات البش������رية. وال ُيحاّج 
أحٌد في أّن معظم جينومنا له منشأ إفريقي 
حديث. ولكن هذه الهيمنة  جتعل من الصعب 
تعّرف ما ميك������ن أن يكون موروثا من تزاوج 
محدود بساالت أخرى أو ما ميكن أن يحدث 
مصادفة. ويفّسر <P. أندرهيل> ]اإلخصائي 
ف������ي علم الوراثة من جامعة س������تانفورد[ أّن 
بعض املجموعات س������تبدي اختافات كبيرة 
عب������ر كامل اجلينوم حتى ولو تركت جميعها 
إفريقيا في الزمن نفسه تقريبا. ويقول: »إّنه 
لدى رؤية ه������ؤالء املختلفني، فهل ميّثلون في 
الواقع ش������يئا مثي������را أو أّنه������م ميّثلون عينة 
متطّرف����ة في ت��وزي����ع ع���ادي؟ بالنس������بة إلّي، 

ال يزال السؤال مطروحا.«
وكبدي������ل لذل������ك، فمن احملتمل أن ش������كل 
املنطقة RRM2P4 اآلسيوي كان موجودا  في 
مجموعة تركت إفريقيا، ثم انقرضت بعد ذلك 
ف������ي تلك القارة؛ وإّما أّنه ناجت من مجّرد عدم 
دراس������ة الباحثني العدد الكافي من األفارقة 

إّن  الواق������ع  ف������ي  الكتش������افه. 
تسلسل »الدنا« DNA الذي ظّن 
<كوكس> وزماؤه أّنه جاء من 

اإلنسان املنتصب، قد ُوجد في 
فرد إفريقي واحد. ويوحي هذا 
 RRM2P4 االكتشاف أّن منطقة
اآلسيوية قد نشأت على األرجح 
ف������ي إفريقي������ا، وهو م������ا حاول 
إثبات������ه <P. فورس������ت>، ال������ذي 
درس ما أصب������ح معروفا بعلم 
الوراثة اآلثاري���ة)1( في جامعة 
أنگليا راسكني بكامبريدج، في 
إنگلترا. ويقول: »لقد أفسد هذه 
القصة كثيرا وجود هذا اجلني 
في إفريقّي.« ويضيف: إّنه »لم 
ي������َره كدليل مقنع« على اختاط 

قدمي بني  البشر.
وقد رد على ذلك <كوكس> 
 RRM2P4 بأّن تسلسل املنطقة
اإلفريقي������ة الوحي������دة متطابق م������ع املجموعة 
اآلسيوية، موحيا أّن هذا الشخص قد انحدر 
على األرجح من مهاجرين جدد. ولدى الفريق  
أيضا معلوم������ات أولية عن منطقة »دنا« ثانية 
تبنّي انش������قاقا )انقس������اما( قدمي������ا على حد 
س������واء، حيث تبدو مجموع������ة من املجموعات 

أنها آسيوية متاما.
ال���وراث���������ة  ال��ب��احث��������ة في ع��ل�������م  تق��ول 
<R. ه����اردين����گ> ]م��ن ج�امع�����ة أكس������فورد[ 

إّن������ه ال ميكن جلني واحد أن يحسم املسألة. 
ومع ذلك، ذكرت دراسات متعّددة أّن اجلينوم 
البشري يشير إلى بعض االنشقاقات العميقة 
الافتة بني املجتمعات. فقد وجد فريقها، على 
سبيل املثال، أّن جزءا من مادة الهيموگلوبني 
hemoglobin اجلين���ية يب�������دو ق������دي��م�ا ج��دا. 

وإذا اس������تمر تراكم اكتشافات التسلسات 
القدمية، فق������د يقتنع علم������اء الوراثة اآلثارية 
بوجود القلي������ل من هيموگلوبولني اإلنس������ان 
املنتصب في دمنا جميعا.                   <
<J. وايتفيلد>، موجود في لندن.

تبعا لدراسة جينية جديدة، رمبا يكون أفراد اإلنسان
احلديث قد تزاوجوا بأفراد اإلنسان املنتصب.
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خال سنة تقريبا بعد إطاق أملانيا النازية 
قنبلته������ا الطائرة V-1 في الش������هر 1944/6، 
كان ه������ذا الص������اروخ الطواف������ي البدائي 
وغير املتقن الصنع ين�زل الك�وارث ب�امل��دن 
وينش������ر  والبلجيكية  اإلنك�ليزي��ة  واألري�اف 
فيها الذعر والقلق بصوت������ه األّزاز املرعب 
قبل أن ميطرها بوابل عش������وائي من املوت 
والدمار. ويقوم املهندس������ون حاليا بتطوير 
عم������ل هذا احملرك النف������اث النبضي - تلك 
الوحدة البس������يطة ولكن الكثيرة الضجيج 
واملسرفة في استهاك الوقود، التي كانت 
تؤم������ن قوة الدفع للقنبل������ة األّزازة - بهدف 
تويله إل������ى محرك خفيف وق������وي يعتمد 
تولي������د الدفع فيه بفعالية كبيرة على دورات 
االحت������راق املتكررة الناجم������ة عن املوجات 
الصدمية. وخال عقد أو عقدين من الزمن، 
سوف يصبح مثل هذا النوع من احملركات 
االنفجارية النبضية قادرا على تزويد عدد 

كبير من أنواع الطائرات بالقوة احملّركة.
تصّنف احملركات النفاثة النبضية بني أبسط 
أنواع احملركات، كما يش������رح <N. جوش������ي> 
]رئيس إحدى مجموعات البحث في ش������ركة 
جنرال إلكتريك بنيسكايونا بوالية نيويورك[. 
فهذا اجلهاز، على الرغم من خلوه من املكبس، 
يشبه في كثير من النواحي أسطوانة االحتراق 
املوجودة ف������ي محركات الس������يارات العادية. 
وتكم������ن طريقة عمله األساس������ية مبا يلي: خذ 
أنبوبا معدني������ا قصيرا وضع عند أحد طرفيه 
صمام������ات حاقنة ميكنها أن تتحكم بس������رعة 
ف������ي كمية الوقود واله������واء املضغوط الداخلة 
إلى األنبوب؛ ث������م انفث فيه كميات ضئيلة من 
الوقود والهواء لتوليد مزيج قابل لاش������تعال، 
وأشعله بواسطة شمعة اإلشعال. تتولد نتيجة 
االحتراق العادي للوقود غازات احتراق يتمدد 
حجمه������ا وتندفع خارجة م������ن الطرف الثاني 

لألنب������وب مصدرة صفيرا ومول������دة قوة دفع. 
بعد ذلك، ك������رر هذه العملية مرارا، مبعدل50  
مرة في الثانية )وهو التردد الذي يوّلد صوت 
األزيز املمقوت للمحرك(. ومع أن نظام احملرك 
النّفاث النبضي بسيط وفعال، فإن استهاكه 
للوقود بطيء نس������بيا واحتراق������ه غير تام، ما 

يجعل عملية االحتراق غير كفؤة.
ولك������ن، إذا ُحقن الوقود والهواء وُأش������عا 
بطريق������ة جتع������ل جبه������ة الله������ب املتولدة من 
الش������رارة تتس������ارع خال عبوره������ا املزيج 
نحو ط������رف أنبوب أطول من األول، أمكن أن 
يبلغ االحتراق عندئذ س������رعات تناهز خمسة 
أضعاف س������رعة الصوت. ينت������ج هذا النوع 
من االحتراق الس������ريع والتام م������ن التفاعل 
فوق الصوتي الش������ديد الفعالية الذي يؤدي 
بالدرجة األولى إلى انفجار املزيج أو صعقه، 
ومن ثم إلى تولي������د كمية أكبر من الطاقة من 
الكمية نفس������ها من الوقود. وجتدر اإلشارة 
إل������ى أن االنفج������ارات ف������ي ه������ذه احملركات 
االنفجاري������ة النبضية تك������ون مضبوطة على 
فت������رات زمنية تس������اوي بضع عش������رات من 
امليّل������ي ثانية، أي بوتيرة أس������رع مبرتني مما 

يحدث في احملركات النفاثة النبضية.
وخال العق������د املاضي، متك������ن الباحثون 
من اكتس������اب معرفة أوس������ع للفيزي������اء التي 
تك������م االنفج������ار النبض������ي، وذل������ك بعد أن 
وضعوا منوذجا حاس������وبيا للس������لوك املعقد 
لعملي������ة االحت������راق وقاموا مبطابق������ة النتائج 
التي حصل������وا عليها مع الفحوص املختبرية. 
وفي تلك األثناء، اس������تفاد املهندسون من تلك 
الدراس������ات من أجل تطوير مناذج أولية من 
مح������ركات االنفجار النبضي تس������تطيع دفع 
الصواري������خ فوق الصوتي������ة النافثة للهواء أو 
إطاق املركب������ات الفضائية من املدار أو رفع 
مردود أجهزة االحتراق الاحق املس������تخدمة 

طاقة نبضّية فوق صوتّية)٭(
أسلحة من احلقبة النازية تقود إلى صنع 

محركات للطائرات مقّترة في استهاكها للوقود.

القنبلة األّزازة: كانت القنبلة الطائرة 
األملانية V-1 تعتمد في عملها على 

احملرك النفاث النبضي. وهناك محركات 
مماثلة تتميز باحتراق أسرع كثيرا 

للوقود حتقق أداء أفضل وفعالية أكبر 
في استهالك الوقود.

تطبيقات فرعية 
مثيرة)٭٭(

إضافة إلى إيجاد السبل الكفيلة 
بتزويد الطائرات بالقوة احملركة، 

فقد استفاد املهندسون من فهمهم 
األساسي للمحركات االنفجارية 

النبضية من أجل ابتكار منتجات 
فرعية مصممة لتنظيف الرماد الذي 

يصعب التخلص منه عادة والذي يلوث 
اجلوانب الداخلية ألنابيب التبادل 
احلراري في الغايات الصناعية. 

ويستطيع كّل من جهاز الصدم 
شوكسيستم Shocksystem الذي 

تنتجه شركة پرات أند ويتني، وجهاز 
پاورويڤ پاس +Powerwave الذي 
تنتجه شركة جنرال إلكتريك، إزالة 

رواسب السخام العالقة بواسطة 
املوجات الصدمية التي يولدها 

االنفجار النبضي.
SUPERSONIC PULSE POWER )٭(

Shocking Spin-off )٭٭(
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في الطائرات املقاتلة. ولكن احملّصلة الكبيرة 
له�������ذه األعم������ال متث����ل�����ت، بح��س���������ب قول 
<G. ليدس������تون> ]مدير القس������م الهندسي في 

فرع ش������ركة پ������رات أند ويتني في س������ياتل[، 
بابتكار محرك انفج������اري توربيني - نبضي 
هج������ني. ففي مثل هذا اجله������از، تل أنابيب 
االنفج������ار النبضي محل ج������زء من الضاغط 
املرك������زي وحجرة االحت������راق لتوربني غازي. 
وهذا النوع من التصميم قادر على تس������ني 
فعالية الوقود ف������ي املروحة التوربينية املزودة 
بتفريع جانبي مرتفع، وفي الوقت نفسه كبت 
الضجيج الصادر عن غرفة االحتراق والشبيه 
بصوت املطرقة التي تعمل بالهواء املضغوط.

ومؤخ������را، أنهى مهندس������و ش������ركة پرات 
أند ويتني جتاربه������م االختبارية على حجرة 
احتراق انفجاري������ة نبضية جنحت في حرق 
الوق������ود النّفاث داخ������ل أنب������وب يبلغ قطره 
بوصتني، حتى عندما يكون الوقود معرضا 
حملاكاة ضغط عكسي تسببه تيارات عجات 
التوربني. وتقوم الشركة، بعد حصولها على 
دعم من الوكالة األمريكية للفضاء )ناس������ا( 
والق������وات اجلوية األمريكي������ة، بوضع العدة 
الازمة لتقييم اس������تخدام ه������ذه التقانة في 
محرك هجني ميكن جتربت������ه أثناء الطيران. 
وفي الوقت نفسه، تقوم مجموعة <جوشي> 

في ش������ركة جنرال إلكتريك بدراس������ة حجرة 
احتراق نبضي تش������تمل عل������ى ثاثة أنابيب 
بقطر بوصتني وضمها إلى توربني بقوة 100 
حصان وقطر س������ت بوصات، وهو التوربني 
الذي ي������ؤدي عمل بادىء تدف������ق الوقود في 

 .A-10 الطائرة الهجومية وارتوگ
ينّبه <جوش������ي> إلى أن هن������اك الكثير من 
التحدي������ات الباقية التي ينبغ������ي العمل على 
مواجهته������ا، من بينها تطوير صمام س������ريع 
الفعل فائ������ق املتانة، إضافة إل������ى منظومات 
التحّكم التابعة ل������ه، ومكونات مقاومة للكال 
امليكانيك������ي الش������ديد الناجم ع������ن االحتراق 
النبض������ي، وأنابي������ب احتراق تتناس������ب مع 
احلجم الداخل������ي للتوربني الع������ادي. ولكن، 
إذا متك������ن املهندس������ون من تذلي������ل مثل هذه 
الصعوبات، فإن احمل������ركات الهجينة تصبح 
قادرة على خفض اس������تهاك الوقود بنسبة 5 
في املئة أو أكثر، ما يسمح لشركات الطيران 
بتوفير مايني الدوالرات م������ن نفقات الوقود 
سنويا وباحلد من الكميات املنبعثة في اجلو 
من ثاني أكسيد الكربون. وبالتأكيد، من شأن 
مثل هذه الفوائد أن ترس������ل نبضات بش������رية 
تنتش������ر بس������رعة كبيرة في مجتمع الفضاء 

اجلوي بأسره.
<S. آشلي>

THE PROMISE OF THE MOTHER CELL )٭(
cloning )1(

يؤدي تسارع احتراق الوقود عبر 
األنبوب إلى بلوغ سرعات فوق صوتية 

تسمح باحلصول على طاقة أكبر من 
الكمية نفسها من الوقود.

اجتاه بحث������ي حديث يصوب الهدف نحو 
اخلايا اجلذعية لشخص ما واحملافظة على 
األجنة أيض������ا - إمياًء للنق������اد األقوياء مثل 
الرئيس <W .G. بوش>. حتى ولو بقي اجلنني 
سليما - وهو الهدف من هذه الدراسات - فما 
زال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الطرق 
س������وف ترضي الرئيس <ب������وش> واآلخرين 
الذين ش������جبوا ما يش������عرون بأنه عبث غير 

أخاقي مبادة احلياة.
<E .K. إيگان>  وزماؤه ]في معهد هارڤارد 

للخايا اجلذعية[ دمجوا خايا جذعية جنينية 
ف������ي خايا اجلل������د، أو أرومة ليفي������ة، مخلقني 
خايا مندمجة أعادت برمجة نفس������ها لتش������به 
وراثيا اخلايا اجلذعية اجلنينية بحيث طابقت 
اخلايا اجللدي������ة للمانح. ه������ذه اخلايا رمبا 
متتلك اإلمكانية لتتحول إلى أي نوع من اخلايا 
األخ������رى وبذلك رمبا ال تت������اج إلى إجراءات 

التنسيل)1( التي تستلزم إتاف اجلنني.
مرة أخرى، َوْعُد اخلايا اجلذعية قد أعيد 

وعد اخللية األم)٭(
يستمر علم أحياء اخللية اجلذعية بالتلميح إلى منافع طبية قادمة.

التتمة في الصفحة 94

>
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وجهة نظر

Big Need for a LittLe testiNg )�(
)nanotechnology )1: فرع جديد من الهندسة، انقالبيُّ األثر، ما زال عموما في مرحلة 

ي. البحث والتطوير، ُيعنى بُصنع املادة وقياسها مبستوى يقارب الذرِّ
)2( إنساالت مفردها إنسالة؛ وهي نحت من إنسان-آلة.

)3( nanobots )اختصــــــار لـ: nanorobots(: األدوات والتجهيزات الدقيقة التي هي ِنتاج 

التقانة النانوية، وال يتجاوز قياُسها0.1 - 10 ميكرومتر. 
global warming )4(

ثمة حاجة كبيرة إلى اختبار صغير)٭(
من اجلدير بوكالة حماية البيئة (EPA) املبادرة إلى تقييم املخاطر الصحيَّة احملتملة للتقانة النانوية)1(.

هيئة حترير ساينتفيك أمريكان

قبل عقد من الزمن كان الهاجس األكبر املقِلق بشــــــأن التقانة 
مار. وقد  النانوية يتمثَّل بأنها قادرة حّقا على أن ُتلِحق باألرض الدَّ
 ،]Sun Microsystems ســــــي شركة د ذلك <B. ُجْوي> ]أحد مؤسِّ أكَّ
في مقالته املعنونة: »ملاذا ال يحتاج املستقبُل إلينا« بقوله إن بإمكان 
ع ذاتيا، االنتشــــــار إلى حدٍّ  اإلنس���االت)2( النانوي���ة)3(، التي تتجمَّ
ينفلت فيه زماُم السيطرة من أيدينا. فإذا ما تبرمجت هذه الكائناُت 
احلّساســــــة - عمدا أو َعَرضا - لتتناسخ إلى ما النهاية، انتشرت 

عبر االمتداد األرضــــــي على صورة مادة لزجة رمادية 
ــــــذي يلتهم األرَض وجميع ما  من الدمار املاحق ال

يعيش عليها من كائنات.
ــــــأن تكون  ــــــوم إال أن نأمل ب وال يســــــعنا الي
راُتنا عن ان محاق كوكبنا بعيدَة االحتمال.  تصوُّ
ــــــا احلالية املتعلقــــــة بوجودنا  أمــــــا مصادر قلقن
فتتمحَور حول املخاطر القريبة املباشرة، املتمثِّلة 
بظاهرة االحترار العاملي)4( واملرض بخاصة. وإذا 

دد، فهو أنها  ــــــمَّ دوٌر للتقانة النانوية بهذا الصَّ كان َث
رة  قد تبزغ - ضمن تركيب األلواح الشمســــــية املطوَّ

أو الَعَنف���ات )التوربينات( turbines الهوائية أو آليات 
ة للتصدي لهذه املخاطر. توزيع األدوية - أداة مهمَّ

على أن األدوات النانوية nanomaterials، شأَن أيِّ 
َة النفع والضرر في  تقانة جديدة، حتمل في طياتها َمِظنَّ

آن معا. فأبرز مظاهر القلق ال تتعلق بالدمار املقترن مبادة 
ح هو أن بعض هذه  لزجة رمادية اللون، بل باحتمال واقعيٍّ مرجَّ
ل ليصبح َخِطرا على صحتنا  األدوات غير املســــــبوقة رمبا يتحوَّ
ــــــى البيئة. وفي حني تبدي املــــــوادُّ العادية املألوفة خواصَّ  أو عل
فريدة على املســــــتوى النانوي، فإن شــــــذرات نانومترية القياس 
ــــــف فيما بعُد عــــــن خطر وبيل.  ملــــــادة حميدة ظاهريا، قد تتكشَّ
يقــــــول <D .J. يونگ> و <J. مارتل> فــــــي مقالتهما بعنوان »صعود 
ــــــة وهبوطها« ]انظر: »صعــــــود جنم البكتيريا  ــــــا النانوي البكتيري
ــــــه«،        ، العددان 8/7 (2010)، صفحة 38[ إنَّ  ــــــة وأفول النانوي
ن  اجلس���يمات النانوي���ة nanoparticulates، حتى تلك التي تتكوَّ
ة بجســــــم اإلنســــــان.  بصورة طبيعية، قد تنطوي على آثار ضارَّ
فإذا اســــــتطاعت اجلســــــيماُت النانوية الطبيعية أن حتمل إلينا 

األذى، فحــــــريٌّ بنا أن نتعامل بحذر مع اآلثار احملتملة لألدوات 
النانوية املبتَدعة. ومن ثم، فإن حجَم اجلســــــيمات النانوية يعني 
ب عميقــــــا إلى األعضاء  أنهــــــا مهيَّأة للنفاذ إلى البيئة والتســــــرُّ
الداخلية جلســــــم اإلنسان كالرئتني والكبد. ومما يزيد الطنَي ِبلًَّة 
أن كلَّ أداة نانوية في حدِّ ذاتها فريدة في خصائصها؛ فمع أن 
الباحثني أجروا عددا من الدراســــــات تناولت األخطار الصحّية 
ألدوات نانوية إفرادية، فإن مثل هذا األســــــلوب العشــــــوائي من 
االختبار ال يرقى إلى إعطاء صورة شــــــاملة للمخاطر 
دة  ية عن موادَّ محدَّ احملتملة - كتحديد بيانات كمِّ
ــــــز، وحتديد املدة  ــــــد درجات معيَّنة من التركي عن

الزمنية لتأثيرها في اجلسم.
واستجابة لهذا الشــــــك، أعلنت وكالُة حماية 
البيئة(EPA) في الواليات املتحدة منذ عهد قريب عن 
استراتيجية بحث معتَبرة لدراسة اآلثار الصحّية 
ــــــألدوات النانوية؛ وهي خطوة القت قبوال  والبيئية ل
واعتمادا من جهات عديدة على مدى سنوات. ونرجو 
م  أن يسهم البرنامُج في بناء قاعدة بيانات رصينة، تقدِّ
لصنَّاع السياســــــات، وللجمهور عموما، احلقائَق الالزمَة 
إلدراك املخاطــــــر الصحية التي ميكن أن تســــــبِّبها أدوات 
ع في إطالق  ــــــة بعينها. وإذ ليس من احلكمة التســــــرُّ نانوي
مشروعات بحث دقيقة، فال شك في أن السرعة هنا عامل 
ــــــات النانوية  ِجدُّ مهــــــم. وطبقا إلحصاءات مشــــــروع التقان
ر حاليا في الواليات املتحدة وحدها أكثر من 1000  البازغــــــة، يتوفَّ

منتج استهالكي يحوي موادَّ نانوية، وهو رقم يتنامى بسرعة.
ــــــى التجربة القريبة  ــــــد على الســــــرعة أيضا بالنظر إل ونؤكِّ
ــــــرة للوكالة EPA مع برنامج بحث مشــــــابه. ففي عام 1996  املثي
ر شــــــامل  ــــــف الكونگرس الوكالَة EPA بإدارة برنامج مصوَّ كلَّ
ــــــة موجودة فــــــي البيئة، تســــــبِّب خلال في  عــــــن مــــــوادَّ كيميائي
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م، فُوجَد أن هذه املــــــواد الكيميائية تعيق  وظائف الغــــــدد الصُّ
عمل املنظومة الهرمونية في اجلســــــم، وقد تؤدي إلى ن موٍّ غير 
سويٍّ في األعضاء التناسلية، وإلى الُعقم والسرطان. ومع أن 
م املعروفة،  الواليات املتحدة حظرت إنتاَج معّطالت الغدد الصُّ
ــــــل PCBs)1( وDDT)2(، فــــــإن ثمة موادَّ كيميائية أخرى شــــــائعة -  مث
والســــــيما مستحَضر بيســــــفينول  A(BPA) وبعض مبيدات اآلفات - 

م في اجلسم. رمبا تؤثِّر أيضا في منظومة الغدد الصُّ
ومما يؤَســــــف له حقا أن تكون اســــــتجابُة الوكالة EPA، وهي 
ــــــه الكونگرس،  ــــــة أوال وبالذات بتوجي ــــــة املعنيَّ ــــــة احلكومي الوكال
ــــــة جدا؛ فبدال من أن تبادر على الفور إلى دراســــــة آالف  متراخي
م، واحملتمل وجودها  الت الغدد الصُّ املواد املشــــــتَبه فيها من معطِّ
في مياه الشرب، كرست الســــــنوات العشر التالية إلعداد شبكة 
دة من اللجان الرئيســــــية والفرعية لتقييم املواد التي تستحق  معقَّ
الدراسة والطرائق التي يتعنيَّ انتهاُجها لدراستها. وبحلول عام 
2002 - أي بعد ســــــتِّ سنواٍت من بدء البرنامج - كان أقصى ما 

انتهت إليه الوكالُة هو إقرار اخلطة التي رسمتها الختيار أول 50 
إلى 100 مادة من املواد الكيميائية التي ســــــُتخَضع للتحليل. وفي 
لية بهذه املواد. وفي الشــــــهر  عام 2007 نشــــــرت الوكالة الئحة أوَّ
ت الالئحَة بصورتها النهائية. وفي أواخر الشــــــهر  ــــــرَّ 2009/4 ُأِق

2009/10، أي بعــــــد مرور 13 ســــــنة على انطــــــالق البرنامج، جاء 

إعالُن الوكالة أخيرا بالشروع في األبحاث.
ر مثل هذه املهزلة - لدواٍع ال تنحصر  ويجدر بالدولة أال تكــــــرِّ
بالصحة العامة فقط؛ فانتشــــــار عدد كبير مــــــن املواد النانوية في 
األســــــواق، مع غياب املعرفة الكافية لدى العامة من الناس بالتقانة 
النانوية، جدير بأن يجعل هاجســــــا واحدا من مخاوف الســــــالمة 
ل  كافيا إلقناع املستهِلكني بأن التقانة النانوية جميعها ضارة. )تأمَّ
ــــــل اجليني، وكيف ميكن أن  مثال موقَف أوروبا من مســــــألة التعدي
ــــــد.( كذلك، فإن  ــــــة على صنف كامل من التجدي ن ــــــب ثقافٌة معيَّ تنقل
غياب التوجيه العلمي الواضح املســــــتِند إلى القانون يحمل الكثيَر 
د في االستثمار في مضمار أبحاث وتطوير  من الشركات على التردُّ
التقانة النانوية، خشــــــية التعرُّض للمساءلة القانونية التي ميكن أن 
ــــــى أنها َخِطرة. ومن أمثلة ذلك  تنشــــــأ إذا ما ُصنِّفت تقانة يوما عل
ــــــل Procter & Gamble ال تعتمد التقانَة  أن الشــــــركة پروكتر وگامب

النانوية خوفا من الدخول في قضايا قانونية طويلة األمد.
ــــــل صحـــــــَة الناس  د هــــذا يجعــــ ــــــردُّ إن موقـــف الشــــــكِّ والتـــ
عرضة للخطر، ويكبت في نفوســــــهم روح االبتكار والتجديد. وما 
أحوجنا - إزاء األخطار التي حتدق بكوكبنا - إلى كل حملة إبداع 

لها ما استطعنا إلى ذلك من سبيل.              < صغيرة نحصِّ
ٌث بيئيٌّ صناعي(. )1( polychlorinated biphenyls: ثنائيات الفينيل املفرطة الكلورة )ملوِّ

)2( dichloro-dipheny1-trichloro-ethane )مبيد حشري(.

ــــــي ملعاجلة املرضى املصابني  تأكيده بواســــــطة العالج التجريب
ــــــُة املناعية للمريض  بالذئب���ة)1( - مــــــرض تســــــتهدُف فيه اجلمل
نسيج جسده. فقد أزالت مجموعة بقيادة <K .R. برت> ]من كلية 
فينبرگ للطب في جامعة نورث وســــــتيرن[ اخلاليا اجلذعية من 
نقي عظام املريض. وبعد ذلك، محت األدوية جموع خاليا الدم 
البيضاء قبل إعادة اخلاليا اجلذعية إلى اجلسد، حيث شكلت 
خاليا دم بيضاء جديدة، بحيث تكون احتمالية إنتاجها ألضداد 
antibodies تسبب الضرر، أقل. وفي دراسة شملت 48 مريضا، 

تخلص نصف عدد هؤالء من املرض بعد خمس سنوات.
ــــــة اجلنينية إلى  ــــــز اخلاليا اجلذعي ــــــد كيفية متاي إن حتدي
خاليا ناضجة رمبا يسمح أخيرا بتطوير طرق إلعادة برمجة 
اخلاليا البالغة. هذه التقنيات رمبا تســــــمح للخاليا الناضجة 
بأن تعود إلى حالة تعدد الوسع pluripotent، التي تكون فيها 
ــــــواع مختـــلفـــــة مــــن اخلـاليــــــا.  قــــــادرة على التحـــول إلى أنــــ
ــــــد أثــبـــــت <A .L. بوير> و <A .R. يونگ> ]من معهد وايتهيد  وقـــــ
لألبحاث البيو - طبية[ وزمالؤهما كيفية حتكم ثالثة پروتينات 

في هذه العملية.
وهناك اكتشــــــاف بحثي آخر أبرز أهمية ســــــبر التعقيدات 
في علم أحياء اخللية اجلذعية من دون أن يلبي متطلب املنفعة 
الطبية العاجلة. وأثبتت <L .S. لندكويست> ]من معهد وايتهيد[ 
ومعاونوها أن پروتني الپريون prion )الذي يؤدي تشوهه إلى 
مرض جنون البقر( ميتلك في حالته الطبيعية وظيفة حاســــــمة 
مرتبطة باخللية اجلذعية في اجلسم. ويبدو أن الپروتني يساعد 
على تنشئة وصيانة مصدر اجلسم من اخلاليا اجلذعية التي 

تنتج خاليا الدم.
إن قرار الرئيس <بوش> بتقيد أبحاث اخللية اجلذعية بالـ78 
ســــــاللة خلوية املوجودة  قد أعاق هذا املجــــــال. فاليوم تكون 
ــــــاة أقل كثيرا من العدد  الســــــالالت اخللوية القادرة على احلي
األصلي املســــــموح بــــــه، والعديـــد منها ملوث. وقد حاول كل 
من <D. ديگيت> ]النائبـــة الدميوقــراطيـــــة عن واليـــــة كلورادو[ 
ــــــب اجلمهوري عــــــن ديالوير[ تخفيض  و <M. كاســــــتل> ]النائ
ــــــود، وقد جنحا في احلصول على الدعم من زمالئهما في  القي
ــــــة ُأحرجا بطريقة مهينة بقرار  الكونگرس، ولكنهما في النهاي
الرفض )الڤيتو( للرئيس <بوش> - وهو الڤيتو األول حلكومته. 
إننا نحتاج إلى التزام متحرر من االعتبارات السياسية  ملواصلة 

األبحاث األساسية على اخللية اجلذعية)2(.                  <
<G. سيتكس> 

تتمة الصفحة 92 )أخبار علمية(

lupus )1(
)2( وهــــــذا ما حتقق بتاريخ 2009/3/9 بقــــــرار الرئيس <أوباما>، برفع احلظر عن متويل 
أبحاث اخلاليا اجلذعية. وفي هــــــذا القرار، رفض صريح »لالختيار اخلاطئ« بني 
العلم والسلوك القومي.                                                      )التحرير(



INNOVATIONS
A Better Lens on Disease
By Mike May

 
 Computerized pathology slides promise to help physicians give
patients faster and more accurate diagnoses.

ENERGY
Squeezing More Oil from the Ground
By Leonardo Maugeri

 
 Amid warnings of a possible ‶peak oil″, advanced technologies offer
ways to get every last possible drop.

 ANIMAL BEHAVIOR
Worm Charmers
By Kenneth Catania

 

 Follow an intrepid scientist as he learns why earthworms rush to
 the surface when bait hunters rub a piece of metal across a stick
poked into the ground.

NEUROSCIENCE
Faulty Circuits
By Thomas R. Insel

 Brain studies are revealing the malfunctioning connections
underlying mental illness.

 ENVIRONMENT
Washing Carbon Out of the Air
By Klaus S. Lackner

 

 Machines could absorb carbon dioxide from the atmosphere,
slowing or even reversing its rise and reducing global warming.

September / October  -  2010             Volume 26             Number 9/10

4

16

26

32

40

EARTH SCIENCE
The Earthʼs Missing Ingredient
 By Kei Hirose

 The discovery of a highly dense mineral that sits at the bottom of
the mantle has yielded fascinating clues to the planetʼs history.

44



NEUROSCIENCE
Uncanny Sight in the Blind
 By Beatrice de Gelder

 Some people who are blind from brain
 damage have ‶blindsight″: an ability
 to respond to what their eyes detect
without knowing they can see anything.

ENERGY
Clean Energy from Filthy Water
By Jane Braxton Little
 

 California cities are pumping their
 treated wastewater underground to
create electricity.
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BIOLOGY
The Hidden Life of Truffles
By James M. Trappe and Andrew W. Claridge
 

 Not just for gourmands, truffles
 play essential roles in the health of
ecosystems

ENVIRONMENT
 Threatening Ocean Life from the
Inside Out
By Marah J. Hardt and Carl Safina

 Carbon emissions are making the
 oceans more acidic, imperiling many
species from plankton to squid.
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News Scan
 Lovers, Not Fighters?
 Supersonic Pulse Power
 The Promise of the Mother Cell
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Ask the Experts
  Where is the universe

expanding to?
  Why is the sun in the middle of

the solar system?

Perspectives
 Is nanotechnology hazardous? No
 one can say. Can the EPA come to
the rescue?
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